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  )جزر األنتيل اهلولندية(  
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  مقدمة     
 مـن اتفاقيـة     ١٨للمـادة   يقدم هذا التقرير الـدوري الرابـع جلـزر األنتيـل اهلولنديـة وفقـا                  - ١

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة اليت دخلت حيز النفاذ فيمـا يتـصل مبملكـة هولنـدا              
ودخل الربوتوكول اإلضايف التفاقية القضاء على مجيع أشـكال         . ١٩٩١أغسطس  / آب ٢٢يف  

   .٢٠٠٢أغسطس / آب٢٢التمييز ضد املرأة حيز النفاذ فيما يتعلق مبملكة هولندا يف 
ــشأن شــكل         - ٢ ــة العامــة ب ــادئ التوجيهي ــا للمب ــدر اإلمكــان، وفق ــر، ق ويقــدم هــذا التقري

، وينبغـي   ٢٠٠٤  عـام   إىل ٢٠٠٠ويغطي التقرير الفترة من عـام       . )١( وحمتوياهتا التقارير الدورية 
وقـد شـارك يف إعـداده       . قراءته باالقتران مع التقارير السابقة املقدمة من جزر األنتيـل اهلولنديـة           

  . كومة واملنظمات غري احلكومية على حد سواءاحل
  

  مالحظات عامة    
  احلالة االجتماعية االقتصادية يف جزر األنتيل اهلولندية    

 سـنوات مـن ضـائقات       ١٠ما برحت جزر األنتيل اهلولنديـة تعـاين منـذ مـا يزيـد علـى                   - ٣
ى األزمـــة وردا علـــ. ماليـــة ومـــستوى بطالـــة مرتفـــع، وال ســـيما فيمـــا بـــني الـــشباب والنـــساء

االقتصادية واألخـذ بـربامج للتكيـف اهليكلـي، اضـطرت حكومـات اجلـزر اخلمـس إىل تقلـيص               
، واالسـتغناء عـن عـدد    )مبا يف ذلك اخلدمات االجتماعية (خدمات  مما تقدمه من      واحلد إنفاقها

مــن املــوظفني املــدنيني، وتقليــل حجــم اإلعانــات املقدمــة إىل املنظمــات غــري احلكوميــة جبميــع    
وكانت املنظمات غري احلكومية والدوائر العاملة لـصاحل األسـر، والفقـراء، واملرضـى،              . هاأنواع

  . واملسنني، والنساء أشد اجلهات تضررا
. وشكل االفتقار إىل اليد العاملة والتمويـل أحـد القيـود، وخاصـة علـى صـعيد التنفيـذ                    - ٤

 احلاجـة إىل حتـسني     فيه قوم ت الذيوينطبق هذا على وجه التخصيص على جمال االجتار بالبشر،          
وأدى االفتقــار إىل اليــد . عمليــات املراقبــة علــى احلــدود والرقابــة داخــل البلــد علــى حــد ســواء 

. إىل استحالة حتقيق مستوى الرقابـة املطلـوب      ) مبا يف ذلك التدريب   (العاملة وغريها من املوارد     
 هولنـدا، أو مـن   -ل مـن   ويف بعـض احلـاالت بتمويـ   -وتبذل اجلهود اآلن بالتعاون الوثيـق مـع      

الجتـار  معنيا با وأنشأت احلكومة فريقا عامال     . جانب هيئات دولية مثل املنظمة الدولية للهجرة      
باألشخاص يتكون من الـدوائر املركزيـة ودوائـر حكومـات اجلـزر، وعـدد مـن املنظمـات غـري                     

  . توعيةاحلكومية وممثلي قنصلييت كولومبيا واجلمهورية الدومينيكية لرصد احلالة وال

__________ 
  )١(  CEDAW/C/NET/1/Add.1و  CEDAW/C/NET/2/Add.1و  CEDAW/C/NET/3/Add.2 . 
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  )٦-١املواد (اجلزء األول     
   ٢املادة     
  كوراساو    

حكومــات اجلــزر، خــالل الفتــرة الــيت يغطيهــا  كــل مــن واصــلت احلكومــة املركزيــة و  - ٥
  . ز مساواة املرأة مع الرجليتعزترمي إىل التقرير، وضع سياسات 

  
  العنف العائلي    

 إنــشاء هيئــة ٢٠٠٠ يف عــام ومت. ا يــشكل مــصدر قلــق رئيــسيالعنــف العــائليال يــزال   - ٦
 حـاكم   اهليئـة  هوتـرأس هـذ   . ضـد النـساء خاصـة     وملكافحة العنف، هبدف احلد من العنف عامة        

 هيئات حكوميـة ومنظمـات غـري حكوميـة علـى حـد        فيهاوكان من بني املشاركني   . كوراساو
  . سواء
ة بـالعنف   هو مركز التنسيق الرمسي للمسائل املتعلقـ  كوراساوومكتب شؤون املرأة يف       - ٧

  . ضد املرأة
ــد يف عــام    - ٨ ــؤمتر عــن العنــف ٢٠٠٠وعق ــى    .  م ــؤمتر عل ــك امل ــصب االهتمــام يف ذل وان

العنف عمليــات املنــع، والرعايــة الفوريــة واحلمايــة، والرعايــة الالحقــة والتــشريع فيمــا يتعلــق بــ   
ــائلي ــدريب        الع ــل ت ــرارات والتوصــيات، مث ــن الق ــه عــدد م ــق عن ــال، وانبث ــرأة واألطف  ضــد امل

  .  وغريهم من العاملني مع ضحايا العنف ورفع مستواهمني االجتماعيخصائينياأل
، شــهد برملــان جــزر األنتيــل عرضــا عــن احلاجــة إىل وضــع سياســات  ٢٠٠٠ويف عــام   - ٩

وكــان ذلــك العـرض مببــادرة مـن الرابطــة الكاريبيــة   . العنــف العـائلي وتـشريعات حكوميــة عـن   
مـسائل  ”ز علـى التـدريب علـى         حكوميـة تركّـ    للبحوث واألعمال النسائية، وهـي منظمـة غـري        

وتعلـق العـرض بـالعنف وعواقبـه والـسبل املمكنـة          .  والتوعيـة الـسياسية للمـرأة      “صنع القرارات 
  . ملنعه
شـارك فيهـا   (، أنشأ وزير العدل يف جزر األنتيل اهلولنديـة فرقـة عمـل     ٢٠٠١ويف عام     - ١٠

 النسائية، ومنظمات غري حكوميـة أخـرى،        نظام العدالة، والرابطة الكاريبية للبحوث واألعمال     
، ومـساعدهتم   العنف العـائلي  هبدف تدريب موظفي إنفاذ القوانني على كيفية تناول         ) والشرطة

  . على مواجهة العنف داخل قوة الشرطة ذاهتا
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  فترة مهلة    
غـري   قرارا بإعطاء فتـرة مهلـة لألجانـب          ٢٠٠١اختذ عدد من حكومات اجلزر يف عام          - ١١

وودت الـسلطات حينئـذ احلـصول علـى تقـدير           . املقـيمني بـصفة غـري قانونيـة يف اجلـزر            املوثقني
  . ألعدادهم

وكان ال بـد مـن أن يكـون هلـؤالء النـاس وجـود ملمـوس يف اجملتمـع حـىت يتـسىن بـدء                            - ١٢
املـايل الشـتراكهم   /عملية اإلدماج، وكانت السلطات تـود قيـاس األثـر االجتمـاعي االقتـصادي           

 للمهاجرين غـري القـانونيني لتـسجيل أنفـسهم وأسـرهم            ةجعت فترة املهلة املعطا   وش. يف اجملتمع 
ــساعدة         وتراوحــت . النــساء املهــاجرات علــى اللجــوء إىل مكتــب شــؤون املــرأة التماســا للم
ويف . العــائليمــشاكلهن مــن الــصعوبات يف العالقــات إىل انتــهاك حقــوقهن وتعرضــهن للعنــف 

  . لبات اجلديدة من نساء مهاجرات كان نصف جمموع الط٢٠٠٢  و٢٠٠١عامي 
  

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    
ــام   - ١٣ ــدمي خــدمات       ١٩٩٩مت يف ع ــة تق ــدز بغي ــة ملكافحــة اإلي ــشاء املؤســسة الكاريبي  إن

ــاجلنس   ، أجــرت هــذه املؤســسة دراســة   ٢٠٠٠ويف عــام . املعلومــات واملــساعدة للمــشتغلني ب
 علـى  ٢٠٠٢، وما برحت عاكفة منـذ عـام   كوراساو استقصائية فيما بني املشتغلني باجلنس يف     

، “كوراسـاو اإليـدز والـسكان املتـنقلني يف    /فـريوس نقـص املناعـة البـشرية    ”إجـراء دراسـة عـن    
وال تــوفر مؤســسة . كوراســاووذلــك بالتعــاون مــع دائــرة الــشؤون الطبيــة والــصحية العامــة يف 

ات دراسية عن الرعايـة الـصحية       مكافحة اإليدز املعلومات العامة فحسب وإمنا تقدم أيضا دور        
  . للمشتغلني باجلنس والنساء املهاجرات

  
  مؤسسة مايشي شيكي     

أنشئت هذه املؤسسة ملساعدة مؤسسات األعمـال التجاريـة الـصغرية بتـوفري التـدريب                 - ١٤
مـن النـساء مـن      )  يف املائة  ٨٠(وغالبية من حيصلون على التدريب      . واملشورة واالئتمان الصغري  

  . الدنياالطبقة 
  

  سانت مارتن    
  نشر املعلومات والتوعية    

وتتـضمن  . ركز مكتب شـؤون املـرأة يف سـانت مـارتن منـذ إنـشائه علـى متكـني املـرأة                 - ١٥
ومـن شـأن هـذا أن يـساعد علـى تنميـة املـرأة               . سبل متكني املرأة توفري املعلومات وخلق الـوعي       
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قيــق هــذه األهــداف عــن طريــق   ويــسعى مكتــب شــؤون املــرأة إىل حت . كفــرد واجملتمــع بأســرة 
  . جمموعة من األنشطة اإلعالمية

. ، عالوة على ذلـك، احتفـاالت سـنوية بـاليوم الـدويل للمـرأة               يف سانت مارتن   وجتري  - ١٦
ويف . “إجيـاد حركـة نـسائية يف سـانت مـارتن        ” متثل موضوع االحتفاالت يف      ٢٠٠١ويف عام   

يهمـا عـن طريـق موضـوعني حمـددين          ، ركزت االحتفاالت علـى املـرأة والرجـل كل         ٢٠٠٢عام  
ــصبية   ”: مهــا ــات والرجــال وال ــساء والفتي  مــسؤولياهتم وأدوارهــم يف األســرة ويف  -متكــني الن

ــام “اجملتمــع ــو   ٢٠٠٣ ويف ع ــرأة يف”، كــان املوضــوع ه ــسياسة  جمــالامل ــها  - ال  كيــف ميكن
  . “استخدام قوهتا للتصدي للخيارات والتغيريات املتعلقة باملرأة والتأثري عليها

وكــان هــذا املعــرض  .  ســانت مــارتنمــنومت أيــضا تنظــيم معــرض ألعمــال لفنانــات     - ١٧
 واستضافته شـركة اهلـاتف يـو يت إس بالتعـاون مـع إدارة               “املنظور اجلنساين واألجيال  ”بعنوان  

  . التنمية االجتماعية والثقافية يف سانت مارتن
ر العـام علـى القـانون املـدين        وقرر مكتب شؤون املرأة أنـه مثـة حاجـة إلطـالع اجلمهـو               - ١٨

كمـا  . اجلديد، ونظم جمموعة من االجتماعات عن التغريات اجملراة على قانون الطـالق والنفقـة             
ويقــوم أخــصائي اجتمــاعي بإســداء املــشورة الــسرية إىل   . أنــه يقــدم املــشورة النفــسانية باجملــان 

لول املمكنة للمـشاكل    النساء حىت ميكنهن مناقشة مشاكلهن، والتحديات اليت تواجههن، واحل        
ومثـة إقبـال شـديد علـى هـذه اخلدمـة فيمـا يتعلـق                . اليت تؤثر على حياهتن وحياة أعضاء أسرهن      

ويرمي تقدمي املشورة إىل زيادة احترام املرأة لـذاهتا، مـع إعالمهـا             . مبجموعة واسعة من املسائل   
يـرى املكتـب أن هـذا    و. يف الوقت نفسه حبقوقها القانونية بطريقة فنيـة تـساعدها علـى التحـرر            

وهنـاك خدمـة أخـرى جيـري تقـدميها ويكثـر االسـتفادة منـها                .  التوعيـة  مـن أشـكال   شكل ممتاز   
  . وهي الوساطة قصرية األجل فيما بني األزواج الذين يواجهون مشاكل زواجية

اهلولنــدي (وتتعــاون مؤســسة برييــدوت مــع املنظمــات النــسائية علــى جــانيب اجلزيــرة       - ١٩
ــاليوم الــدويل للقــضاء علــى    لتنظــ) والفرنــسي يم مــسريات وجتمعــات عامــة ســنوية لالحتفــال ب

العنـف  وأقامت املؤسسة أيضا متثاال المرأة حتاول محاية نفسها وأطفاهلا ضد           . العنف ضد املرأة  
 للعنـف  “ال”ويقصد بالتمثال أن يكـون تـذكرة هامـة ودائمـة لكـل عـابر كـي يقـول           . العائلي

  . ضد املرأة واألطفال
ملـرأة ضـحية العنـف وسـائط اإلعـالم لبـث بـرامج              إليواء ا ستخدم مركز املالذ اآلمن     وا  - ٢٠
العنـف  ونظـم أيـضا حلقـات عمـل مـع اجلهـات املعنيـة بـشأن مـسألة منـع                     . العنف العـائلي  ملنع  

. العنـف العـائلي   وال توجد يف اجلزيرة محاية مؤسسية كافيـة لـضحايا           .  يف سانت مارتن   العائلي
 احلـصول علـى   العنـف العـائلي  الذ اآلمن أمثلة شىت مل يستطع فيها ضحايا         وأورد مركز إيواء امل   
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وكانــت هنــاك حاجــة . أو احملــامني/احلمايــة واملــساعدة الالزمــني مــن مــوظفي إنفــاذ القــانون و 
لتدريب ضباط وطالب الشرطة على حقوق اإلنسان اإللزاميـة، وإىل تـدريب إضـايف إلرهـاف             

ة لإلنفاذ لكفالة اتباع اإلجـراءات الـسليمة يف حـاالت      الوعي يف هذا الشأن، وكذلك إل وكال      
 التـدريب   انوما فتئت حكومة سـانت مـارتن واملنظمـات غـري احلكوميـة تقـدم              . العنف العائلي 

  . وهذه عملية مستمرة. يف هذا اجملال للشرطة ووكاالت أخرى
  

  سانت إيوستاتيوس     
ــاء اللقــاءات      - ٢١ ــةمثــة دالئــل علــى أن أعمــال االغتــصاب أثن ــسيواملــضايقة ،العاطفي  ة اجلن
إال أنـه ال ميكـن،   . يـثري اجلـزع    ضد املرأة ترتكب على حنـو متـواتر          العنف العائلي  و ،خويفوالت

وكـان  . نظرا لندرة إبالغ السلطات هبذه احلاالت، اختاذ أي إجراء ضد مرتكيب هـذه األعمـال              
ملبذولة ملكافحة التمييـز ضـد   إنشاء مكتب شؤون املرأة يف اجلزيرة خطوة إىل األمام يف اجلهود ا 

  . املرأة
وتتمثل مشكلة أخـرى يف أن املراهقـات الالئـي يـصبحن حوامـل ُيمـنعن مـن االنتظـام                      - ٢٢

والــدروس .  بالبقــاء يف املــدارس األجنــةيف املــدارس طــوال فتــرة احلمــل، يف حــني يــسمح آلبــاء 
  . مهناملسائية هي السبيل الوحيد املتاح لألمهات الوحيدات ملواصلة تعلي

  
   ٣املادة     

تــضطلع مديريــة التنميــة االجتماعيــة، علــى صــعيد احلكومــة املركزيــة، باملــسؤولية عــن    - ٢٣
وضــع الــسياسات اجلنــسانية الوطنيــة وتنفيــذ تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف كــل أجهــزة    

ريــة وتعمــل مدي. وأقــاليم اجلــزر هــي الــنظري التنفيــذي للحكومــة املركزيــة  . احلكومــة املركزيــة
التنمية االجتماعية عن كثب مع مكتب شؤون املرأة يف سانت مـارتن، وسـانت إيوسـتاتيوس،                

توجـد هبمـا وكالـة تقـوم     ال  فـ “بـونري ”  و“سـابا ”أمـا اجلزيرتـان األخريـان ومهـا     . كوراسـاو و
  . بدور مركز التنسيق، إال أن كال منهما عينت شخصا لالتصال باملديرية

اصــلة مــؤخرا والتــدابري الــسياسية العامــة املتخــذة يف عــام   وعلــى أســاس التطــورات احل  - ٢٤
، تنهض مديرية التنمية االجتماعية حاليـا بإنـشاء شـبكات سياسـية             ٢٠٠٤ وأوائل عام    ٢٠٠٣

وتتكـون  . كوراسـاو س، و وسانت مارتن، وسانت إيوسـتاتي    : عامة يف ثالثة من األقاليم اجلزرية     
، وهيئـات حكوميـة،     )نظمات غري حكوميـة   م(شبكات السياسة اجلنسانية من منظمات نسائية       

األغراض الرئيـسية لـشبكات الـسياسة العامـة         تتمثل    و .ومكتب شؤون املرأة يف كل من اجلزر      
  : فيما يليهذه 
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تـوفري مـا يلـزم مـن معلومـات وبنـاء القـدرات ملختلـف األعـضاء فيمـا يتـصل باملـسائل               -  
ك مـــن جوانـــب الـــسياسة اجلنـــسانية، وتعمـــيم مراعـــاة املنظـــور اجلنـــساين، وغـــري ذلـــ

  اجلنسانية؛ 
 مــدخالت مباشــرة يف وضــع الــسياسة هاكفالــة املــشاركة احلقيقيــة للمنظمــات وتقــدمي  -  

  . اجلنسانية الوطنية وحتديد حمتوياهتا
وحصلت الشبكات على تدريب ومعلومـات عـن اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                    - ٢٥

تنص عليها من مديرية العالقات اخلارجيـة ومديريـة         التمييز ضد املرأة وعملية رفع التقارير اليت        
  . التنمية االجتماعية

، اتفق وزير التنمية االجتماعية مع وزيرين مـن أروبـا      ٢٠٠٣نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    - ٢٦
وتـنص  . وسورينام على توسيع نطاق التعـاون اإلقليمـي القـائم حاليـا بـشأن القـضايا اجلنـسانية                 

لــدان الثالثــة علــى تــوفري التــدريب والتبــادالت التقنيــة بــشأن القــضايا   ترتيبــات التعــاون بــني الب
  اجلنسانية

  
   ٤املادة     

  . يرجى الرجوع إىل التقارير السابقة  - ٢٧
  

   ٥املادة     
  سانت مارتن    

ها مكتب شـؤون املـرأة يف بدايـة األمـر سياسـة             جهنتاثبت أن سياسة اإلناث فقط اليت         - ٢٨
، واهنيـار   العنـف العـائلي   رة الـيت تتنـاول مـسائل مثـل          وشاملـ تقـدمي    غري جمدية عمليا يف جلـسات     

، وعدم وفاء اآلباء مبسؤولياهتم بشأن الدعم املايل والوالدية ألطفـاهلم، وحمـاوالت             العائليةاحلياة  
ومكّـن اتبـاع هنـج مفتـوح        ). اليت يبدأها الرجـل أحيانـا     (التوصل إىل حلول للمشاكل الزواجية      

ن املـرأة مـن مـساعدة األزواج علـى معاجلـة مـشاكلهم النفـسانية عـن               إزاء الرجال مكتب شؤو   
 اجلنساين، إىل إتاحـة الفـرص للرجـال    االبتكاروتقوم احلاجة أيضا، من منظور  . طريق الوساطة 

 مــن أخــصائيني اجتمــاعيني مــن الــذكور لعــالج مــشاكلهم النفــسانية   املــشورةللحــصول علــى 
  . اخلاصة هبم

 ملكتـب شـؤون   ٢٠٠٤خر وبند أساسي يف جـدول أعمـال عـام           ويتمثل جمال اهتمام آ     - ٢٩
ويعتــزم مكتــب شــؤون املــرأة . املــرأة يف حمنــة النــساء املهــاجرات االجتماعيــة االقتــصادية العامــة

وشهدت سانت مارتن على امتداد العقد املاضي زيـادة هائلـة يف            . توثيق شواغلهن ومشاكلهن  
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احمليطــة وهــي اجلمهوريــة الدومينيكيــة، وهــاييت،  مــن اجلــزر ةثقــاملو وغــري ةوثقــمعــدل اهلجــرة امل
وعقد مركز شؤون املرأة جلسات إعالمية، وجيري اآلن دراسة عـن احلالـة             . وجامايكا، وغيانا 

  . االجتماعية االقتصادية للمرأة يف سانت مارتن
وسـيتوج  .  بإصـالح النظـام التعليمـي يف اجلزيـرة       حاليـا وتنهض حكومة سـانت مـارتن         - ٣٠
ويطالـب الربنـامج بـأن تكـون هنـاك غـرف       .  علـى املؤسـسات   القـائم  بنظام التعليم ا باألخذ ذه

  .  وبتوقعات متكافئة من اجلنسني كليهما، للبنني والبناتخمتلطةدراسة 
ويــتعني إجــراء حتليــل شــامل ودقيــق للتوعيــة النفــسانية للــشباب عــن طريــق اخلــدمات     - ٣١

قها، ويـتعني أيـضا معاجلـة الثغـرات املوجـودة يف            املقدمة يف أثناء الدوام املدرسي وبعده، وتنـسي       
واهلـدف املنـشود مـن ذلـك هـو حتقيـق املـساواة بـني                . تقدمي اخلدمات هلذه اجملموعـة املـستهدفة      

وتتشاطر املقترحات املبتكرة املتعلقـة بالفتيـات والـصبية واملقدمـة مـن مكتـب شـؤون          . اجلنسني
  . “قوة الفتاة”املرأة هذا اهلدف، أسوة مبشاريع 

وتكــشف جتربــة مكتــب شــؤون املــرأة فيمــا يتــصل بإســداء املــشورة لــألزواج خمتلطــي    - ٣٢
اجلــنس عــن مــشاكل العالقــة بــني اجلنــسني عــن وجــود حاجــة ملحــة الختــاذ إجــراءات لتوعيــة   

فهـذه  .  خاطئـة   جمتمعية معتقداتالرجال ومساعدهتم على معاجلة النتائج السلبية ملا تعلموه من          
 العـائلي ثر على أدوارهم كأزواج وآباء، وعلـى إمكانيـة ارتكـاهبم للعنـف               تؤ املعتقدات اخلاطئة 

ويــتعني علــى الكــثري مــن الرجــال أيــضا أن  . ومــوقفهم مــن املــسائل املتــصلة بالــسلوك اجلنــسي 
ــاة       ــدرهتم علــى إجيــاد حي ــصال وعــدم ق ــةيواجهــوا مــسألة ضــعف مهــارات االت  موحــدة عائلي

  .  السائد هلوية الذكر يف املفهوم“التفريط”يسودها الوئام بدون 
وينبغي إيـالء اهتمـام جـاد لـضرورة وجـود شـكل مناسـب مـن املـساعدة علـى توعيـة                         - ٣٣

. الذكور يف سانت مارتن يف شكل أنشطة موجهة للبالغني من الرجـال واملـراهقني مـن الـصبية                 
ودعــا مكتــب . ٢٠٠٢وقــد أبــرزت هــذه احلاجــة االحتفــاالت بــاليوم الــدويل للمــرأة يف عــام   

عـدد  م أمام املراهقني مـن الـصبية يف    املرأة الباحث اجلامايكي الدكتور إيرول ميلر للتكل       شؤون
  . من املدارس الثانوية، كما أنه قدم حماضرة للذكور فقط

الرجــال حيــدثون ”وأكــدت علــى ضــرورة دراســة هــذه املــسائل بعمــق أكــرب جمموعــة     - ٣٤
. ة خاصــة مــع الــدكتور ميلــر الــيت كــان مــن حــسن طــالع أعــضائها أهنــم حــضروا جلــس “فرقــا

وأطلق أعمال هذه اجملموعة التطوعية من الذكور مكتب شؤون املرأة عقـب حتديـد املؤشـرات                
العـاطفي ملكتـب   / والتوعيـة لألسـر يف جلـسات يف القـسم االجتمـاعي          املـشورة النفسانية لتـوفري    
وجــه إىل ومهمــة اجملموعــة هــي املــساعدة علــى وضــع أســس العمــل النفــساين امل . شــؤون املــرأة
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الذكور، فضال عن دراسة وإجياد خمططات طوعية مماثلـة تقـوم علـى حـسن النيـة للتوعيـة فيمـا                     
  . بني الذكور يف جمتمعنا

ويــتعني أيــضا معاجلــة التــصرف املكتــسب بــالتعلم الــذي يــساعد علــى جعــل الرجــال      - ٣٥
لقــــة مـــرتكبني حمــــتملني للعنـــف يف جمتمعنــــا، وكـــذلك املــــسائل األخـــرى ذات الــــصلة املتع    

ويلـزم مـن    . باألخالقيات والقيم اإلجيابيـة يف أنـشطة للتوعيـة موجهـة إىل الـذكور مـن الـذكور                 
 النفـسانية اإلمنائيـة للمـراهقني مـن         للتوعيةأجل حتقيق ذلك إيالء األولوية لوضع برامج موجهة         

 الصبية والبالغني من الرجـال، تـدار بقيـادة أخـصائي نفـساين مـن الـذكور بالتعـاون الوثيـق مـع                      
   .مكتب شؤون املرأة

 جمال اهتمام حاسم األمهيـة لألمـم املتحـدة، وأوصـيت            “الفتاة الطفلة ”وميثل مشروع     - ٣٦
وحتذو احلكومـة املركزيـة جلـزر األنتيـل         . مجيع البلدان املشاركة يف التوقيع عليه بإيالئه األولوية       

 حــىت يتــسىن وضــع أدلــة  ومت البــدء يف إعــداد املــواد املرجعيــة الالزمــة، . اهلولنديــة نفــس احلــذو
تدريبيــة مناســبة ألنــشطة مقبلــة لتــدريب املــدربني وتنظــيم حلقــات عمــل طوعيــة للمستــشارين 

  . النظراء من املراهقني
ــات،       - ٣٧ ــة للفتي ــة الثقافي ــة النفــسانية االجتماعي ــزم، يف إطــار هــذا الــشكل مــن التوعي ويعت

ويتـساوق حمتـوى هـذا      . الفتيـات للمجتمـع    اليت يتم هبا هتيئـة        اخلاطئة  اجملتمعية املعتقداتمعاجلة  
وسـيويل اهتمـام كـبري      . الربنامج مع أنشطة التوعية املماثلة املوجهـة للـصبية والعكـس بـالعكس            

أيضا جلوانب مثل احترام الذات، والعالقات، ومهارات احليـاة اليوميـة، واألخالقيـات والقـيم،             
مـال وسـائط اإلعـالم املوجهـة إىل         ومهارات االتصال وإدارة الغضب، واملنظور اجلنـساين، وإع       

  . الشباب
  

   كوراساو    
 مــؤمترا عــن موضــوع النــوع ٢٠٠٢ يف عــام كوراســاونظــم مكتــب شــؤون املــرأة يف   - ٣٨

ــسائية وجمموعــات      . اجلنــساين وكــان اهلــدف مــن وراء تنظــيم املــؤمتر هــو إعــالم املنظمــات الن
. ا وجعلهم أكثـر إدراكـا هلـا       الرجال وغري ذلك من املنظمات وواضعي السياسات هبذه القضاي        

ويف . اسياسـاهت  وأاجلزيـرة   ومل يصبح بعد تعميم مراعاة املنظور اجلنساين قـضية حيـة يف جمتمـع               
، نظمت مديرية التنمية االجتماعية مع مكتب شؤون املرأة أول دورة تدريبية عـن              ٢٠٠٣عام  

  . ت النسائية من اجملموعاةواقتصر االهتمام واملشاركة على قل. التحليل اجلنساين
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  اليوم الدويل لألسرة     
ــة للبحــوث واألعمــال   ،يــنظم مركــز املــرأة كــل عــام    - ٣٩  باالشــتراك مــع الرابطــة الكاريبي

وتتـضمن  .  أنـشطة لالحتفـال بـاليوم الـدويل لألسـرة          ،كوراسـاو النسائية واللجنـة التوجيهيـة يف       
بية املشتركني مـن النـساء   وغال. هذه األنشطة دورات تدريبية، وحلقات عمل، وأياما للمناقشة       

  .  عاما فأكثر٥٠البالغات من العمر 
  

  م الدويل للقضاء على العنف ضد املرأة والي    
مــا برحــت املنظمــات النــسائية، منــذ أوائــل الثمانينــات، تــضم جهودهــا معــا كــل عــام   - ٤٠

، نظمــت الرابطــة ٢٠٠٢ويف عــام . لالحتفــال بــاليوم الــدويل للقــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة 
الكاريبية للبحوث واألعمال النسائية ومركز املالذ اآلمن إليـواء املـرأة يف سـانت مـارتن حلقـة                  

، أنـشأت   ٢٠٠٣يونيـه   /زيـران ويف ح . دراسية عـن النـساء مـن ضـحايا العنـف وسـبل محايتـهن              
  .  إليواء النساء من ضحايا العنف هلا أول مركزكوراساو

  
  تعليم األسرة     

  : ناشطة يف هذا اجملالفيما يلي املنظمات ال  - ٤١
مركز اإلعـالم والتوعيـة مـن أجـل رفاهـة الطفـل الـذي يـوفر دورات تدريبيـة وبـرامج                        -  

 وســانت كوراســاو يف كــل مــن ٤ -دعــم لآلبــاء ولألطفــال مــن الفئــة العمريــة صــفر 
  مارتن؛ 

ــسنني يف          -   ــيم دورات للم ــدخل لتنظ ــل وال ــع إدارة العم ــل م ــذي يعم ــة ال ــز التوعي مرك
  طر؛ اخية املاألحياء عال

 بـرامج بـالراديو عـن مهـارات        ٢٠٠١رابطات منهاج عمل اآلباء اليت نظمـت يف عـام             -  
  الوالدية؛ 

مؤسسة إدارة اإلدمان، ودائرة التوجيـه التعليمـي اللتـان قامتـا باالشـتراك مـع رابطـات                    -  
 بنــشر كتــاب يتــضمن توجيهــات ونــصائح فيمــا   ٢٠٠٢منــهاج عمــل اآلبــاء يف عــام  

  ية؛ يتصل بالوالد
مؤسسة التوعية اجلنسية اليت ترمي إىل تزويد الشابات احلوامـل باملعلومـات والتـدريب                -  

  فيما يتعلق باملهارات االجتماعية ومهارات االتصال؛ 
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غ الــيت تقــدم الــدعم العملــي والروحــي لألمهــات الــشابات  نمؤســسة فــريتس بــارابريزي  -  
توقفـت  ( حاجـة إىل رعايـة األطفـال         الراغبات يف العودة إىل املدرسة أو الالئي هـن يف         

  ؛ ) لعدم توفر التمويل٢٠٠٣عن أعماهلا يف عام 
مؤسسة تعليم القراءة والكتابـة الـيت تركـز علـى التـدريب علـى تعلـم القـراءة والكتابـة                       -  

  واملهارات االجتماعية األساسية؛ 
 عامـة  مؤسسة مانغوسا اليت تركز على التدريب على املهارات والـدعم، وذلـك بـصفة           -  

  ؛ )كوراساويف اجلزء الغريب من (للشابات من املتسربات من املدارس يف باندا بو 
مؤسسة أمـربا الـيت تـوفر املعلومـات عـن الـصحة وعـن مـشاكل بدنيـة ونفـسانية معينـة                -  

  تؤثر على املرأة؛ 
، اليت تقدم املساعدة الفورية للنساء املهاجرات الالئي هـن          كوراساومؤسسة األمل يف      -  

وقــد أنــشئ مــستوصف . لــى وشــك الــوالدة وال حيتمــل أن يــواجهن أي مــضاعفاتع
  . خاص بصحة األم هلذا الغرض باالقتران مع مكتب لطبيب لألسرة

وعلى امتداد الـسنوات القالئـل املاضـية، وجهـت شـبكة املـرأة اهتمامهـا ملـسألة زيـادة                    - ٤٢
  . مرونة سوق العمل وآثارها على املرأة

  
   ٦املادة     

فعـال جرميـا حمـددا يف جـزر األنتيـل           . ٢٠٠٣يونيه  /أصبح االجتار بالبشر، منذ حزيران      - ٤٣
  . اهلولندية

، أنشئ فريق عامل معين باالجتار بالنـساء هبـدف تعزيـز            ٢٠٠٤يناير  /ويف كانون الثاين    - ٤٤
 ووضـعت   .االتصال بني كل اجلهـات الفاعلـة املـشاركة يف معاجلـة املـشكلة علـى أرض الواقـع                  

اضحة لالتصال، وعممت يف الفريق العامل معلومات عـن املـشكلة والطـرق املمكنـة       خطوط و 
  . ملعاجلتها

ومت احلصول على املعلومات من املنظمة الدولية للهجرة اليت مولت دراسـة استقـصائية           - ٤٥
ونظمت مديرية الـشؤون القـضائية ومنظمـة اهلجـرة الدوليـة حلقـة              . كوراساوعن املوضوع يف    
  . ٢٠٠٤أغسطس /جتار بالبشر يف جزر األنتيل اهلولندية يف آبدراسية عن اال

 ر عـن إجـراءات اهلجـرة يف جـز         “بـود ”ومثة خطـط لتنفيـذ التـدابري املقترحـة يف تقريـر               - ٤٦
 G. Bodde, Het vreemdelingenproces in de Nederlandse Antillen; een(األنتيـل اهلولنديـة   

verkenning van toelating en toezicht(.    وتتضمن هذه اخلطط إجـراء تغـيريات يف اإلجـراءات 
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املتعقلة بطلبات احلصول على تصاريح اإلقامة سيكون هلا أثرها على البغـاء الـذي كـان يوجـد                  
وستتـضمن متطلبـات التأشـرية يف       . بشأنه تقليديا سياسة تقـوم علـى التـسامح الرمسـي يف اجلـزر             

وخباصـة اآلتيـات مـن      (األمر يف سوق اجلنس احملليـة       بلدان املنشأ ملعظم النساء الاليت ينتهي هبن        
  . إقرارا بالوعي هبذه املسألة) كولومبيا واجلمهورية الدومينيكية

، أصـــدرت احملكمـــة يف ســـانت مـــارتن أول عقوبـــات علـــى ٢٠٠٤مـــارس /ويف آذار  - ٤٧
 ،يــدويــنص التعــديل اجلد. هتريــب املهــاجرين غــري القــانونيني إىل اجلانــب اهلولنــدي مــن اجلزيــرة

ــه /الــذي اعتمــد يف حزيــران  ــادرة مــن لــوي الفييــست عــضو جملــس    ٢٠٠٣يوني ــاء علــى مب  بن
ــشيوخ يف ســانت مــارتن  ــَع علــى أن هتريــب األشــخاص جرميــة يُ  ،ال ب عليهــا بالــسجن ملــدة  اقَ

  .  غيلدر أنتيلي١٠٠ ٠٠٠  و٧٥ ٠٠٠أقصاها أربع سنوات باإلضافة إىل غرامة تتراوح بني 
 عامـل املعـين باالجتـار بالنـساء سـبل محايـة ضـحايا هـذا االجتـار أو                  ولقد ناقش الفريق ال     - ٤٨

وجتــري اآلن دراســة إمكانيــة وضــع برنــامج حلمايــة الــشهود، إال أنــه ال يــزال  .  العنــفضــحايا
  .  االتصال مباشرة بدائرة اإلدعاء العام،يتعني على الضحايا، ريثما يتحقق ذلك

 على إصدار تـصاريح إقامـة مؤقتـة هلـؤالء           كوراساوومت التوصل إىل اتفاق مع حكومة         - ٤٩
  . الضحايا يف الوقت الذي ينتظرون فيه احملاكمة اليت سيدلون فيها بشهادهتم

وجيري استرياد املـشتغالت    . ويوجد يف سانت مارتن شكل من البغاء اخلاضع للمراقبة          - ٥٠
مـل ملـدة ثالثـة      وجيـري مـنحهن تـصاريح ع      . باجلنس من أمريكا الالتينيـة، والكـارييب، وأوروبـا        

مث . أشــهر تــسمح هلــن بالعمــل حتــت ســتار ســاقيات يف احلانــات، ونــادالت، وراقــصات إغــراء 
النوادي ويـتلقني أجـرا مقابـل تقـدمي         /يقمن بعد ذلك باستئجار غرف منفردة يف بيوت الدعارة        

فيمـا يتعلـق    ( فحوصات طبيـة دوريـة إلزاميـة          إجراء وتفرض السلطات عليهن  . خدمات جنسية 
ومتثل السياحة اجلنسية لكل من الرجال والنساء صـناعة         ). اإليدز/نقص املناعة البشرية  بفريوس  

، وخــدمات املرافقــة مــن بــني أكثــر “نــوادي الرجــال”  ووبيــوت الــدعارة. رائجــة يف اجلزيــرة
  . املعامل السياحية شعبية يف اجلزيرة

وال تتمتـع النـساء يف    . وال يوجد يف سانت إيوستاتيوس أي تشريع ملراقبة هذه العمليـة            - ٥١
وجيـري توظيـف النـساء يف نـادي         .  وال يوجد حراس حلمايتـهن     ،نوادي اجلنس هذه بأي تأمني    

وال ميكن أن حتصل النساء علـى       .  للجنس عن طريق وكالة يف اجلمهورية الدومينيكية       “زنك”
 حتت أي ذرائع ملفقة ألنه يتعني علـيهن تـسجيل أنفـسهن شخـصيا يف                “زنك”عمل يف نادي    

  . ويقدم هلن التدريب واملعلومات قبل بدء العمل. وكالةال
) يف غيـــاب أخـــصائي اجتمـــاعي يف اجلزيـــرة (ووردت إىل إدارة الرعايـــة االجتماعيـــة   - ٥٢

شكاوى من عـدد مـن النـساء يـزعمن فيهـا أنـه مت جلبـهن إىل اجلزيـرة منـذ وقـت طويـل حتـت                         
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فـإهنن يـزعمن أهنـن ال يـزلن يعـانني           ورغم أهنن مل يعدن يعملن يف صناعة اجلـنس          . ذرائع ملفقة 
  . من اإلحساس بالنقص عندما يشري أزواجهن إل ماضيهن يف أثناء املشاجرات

  
  ) ٩-٧املواد (اجلزء الثاين     
   ٧املادة     

االنتخـاب  :  يف الفترة قيد االسـتعراض انتخابـان يف كـل جـزر األنتيـل اهلولنديـة                يأجر  - ٥٣
  . ٢٠٠٣الس اجلزر يف عام ، وانتخاب جم٢٠٠٢الربملاين يف عام 

  
   ١اجلدول 

عدد النساء والرجال الذين كانوا يـشاركون بنـشاط يف العمـل الـسياسي علـى الـصعيد                    
  ٢٠٠٤- ٢٠٠٠الوطين وصعيد اجلزر يف الفترة 

  
  جمموع الرجال  جمموع النساء  

      احلكومة املركزية
  ١٦  ٦  الربملان

  ٢٧  ١٤  )مبن فيهم وزراء الدولة(الوزراء 
       اجلزريكوراساوإقليم 

  ٤٠  ٦  جملس اجلزيرة
  ١٧  ٧  اجمللس التنفيذي 

      إقليم بونري اجلزري
  ٨  ١  جملس اجلزيرة

  ٧  ٢  اجمللس التنفيذي
      إقليم سانت مارتن اجلزري

  ٨  ٣  جملس اجلزيرة
  ٤  ١  اجمللس التنفيذي

      إقليم سانت إيوستاتيوس اجلزري
  ٤  ١  جملس اجلزيرة
  ١  ١  ذياجمللس التنفي

      إقليم سابا اجلزري
  ٣  ٢  جملس اجلزيرة

  ١  ١  اجمللس التنفيذي
  
 .اجملالس التنفيذية لألقاليم اجلزرية وبرملان جزر األنتيل :املصدر 
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  كوراساو  

ــة يف عــام       - ٥٤ ــات الربملاني  ١٦٥  و ســيدة٣٩، ٢٠٠٢كــان مــن بــني املرشــحني لالنتخاب
وكـان مـن بـني املرشـحني        . حـد عـشر حزبـا سياسـيا       وتصدرت النساء قوائم ثالثة من أ     . رجال

وتـصدرت النـساء قـوائم      .  رجال ١٦١  و  سيدة ٤٨،  ٢٠٠٣النتخابات جملس اجلزيرة يف عام      
  . اثنني من مثانية أحزاب سياسية

  
  بونري   

 ٢٩  و ســـيدة١١، ٢٠٠٢كـــان مـــن بـــني املرشـــحني لالنتخابـــات الربملانيـــة يف عـــام   - ٥٥
وكان مـن بـني املرشـحني النتخابـات         . ت أربعة أحزاب سياسية    وشاركت يف االنتخابا   .رجال

وشـــاركت يف االنتخابـــات ســـتة .  رجـــال٥٥  و ســـيدة٢٠، ٢٠٠٣جملـــس اجلزيـــرة يف عـــام 
  . أحزاب سياسية

 
  سانت مارتن   

 ٢٠  و ســيدات٣، ٢٠٠٢كــان مــن بــني املرشــحني لالنتخابــات الربملانيــة يف عــام         - ٥٦
وكــان مــن بــني املرشــحني . ن ثالثــة أحــزاب سياســيةوتــصدرت ســيدة قائمــة واحــد مــ. رجــال

وتـصدرت النـساء قـائميت      .  رجـال  ٦٦  و  سـيدة  ٢٣،  ٢٠٠٣النتخابات جملس اجلزيرة يف عام      
  . اثنني من األحزاب السياسية السبعة

 
  سانت أيوستاتيوس   

 ١٨  و ســيدات٨، ٢٠٠٢كــان مــن بــني املرشــحني لالنتخابــات الربملانيــة يف عــام         - ٥٧
وشارك يف االنتخابـات أربعـة أحـزاب        . درت سيدة قائمة أحد األحزاب السياسية     وتص. رجال

  ســيدات١٠، ٢٠٠٣وكــان مــن بــني املرشــحني النتخابــات جملــس اجلزيــرة يف عــام  . سياســية
وتــصدرت ســيدة قائمــة أحــد  . وشــارك يف االنتخابــات أربعــة أحــزاب سياســية .  رجــال١٧ و

  . األحزاب السياسية
 

  سابا   
 رجـال   ١٠  و  سيدات ٤،  ٢٠٠٢بني املرشحني لالنتخابات الربملانية يف عام       كان من     - ٥٨

 ٧، ٢٠٠٣وكان مـن بـني املرشـحني النتخابـات جملـس اجلزيـرة يف عـام        . من حزبني سياسيني  
  .  رجال من ثالثة أحزاب سياسية١٦  وسيدات
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راء جـزر   ومت على الصعيد املركزي، يف أثناء تغيري للحكومة، تعـيني سـيدة رئيـسة لـوز                 - ٥٩
ــة ــرة، ومت أيــضا يف تغــيري    كوراســاوويف . األنتيــل اهلولندي ، تــشغل ســيدة منــصب حــاكم اجلزي

وشـغلت سـيدة منـصب احلـاكم العـام          . للحكومة يف هـذه الفتـرة تعـيني سـيدة حاكمـة بالنيابـة             
  . بالنيابة ملدة تزيد على عقد من الزمان

عيد املركــزي وصــعيد ويــشغل عــدد مــن الــسيدات مناصــب رؤســاء إدارات علــى الــص  - ٦٠
وتــصادف أن غالبيــة رؤســاء اإلدارات احلكوميــة يف ســانت أيوســتاتيوس مــن   . اجلــزر كليهمــا

  . النساء
  

   ٨املادة     
  . يرجى الرجوع إىل التقارير السابقة  - ٦١
أعري يف الفتـرة قيـد االسـتعراض أربعـة رجـال وثـالث نـساء إىل وزارة خارجيـة مملكـة                     - ٦٢

  . هولندا
احلكومة حلضور االجتماعات على الصعيد الدويل أفضل املؤهلني لتمثيـل جـزر            وتوفر    - ٦٣

  . وال يكون االختيار على أساس النوع اجلنساين. األنتيل اهلولندية
  

   ٩املادة     
  . يرجى الرجوع إىل التقارير السابقة  - ٦٤
  

  )١٤-١٠املواد (اجلزء الثالث   
   ١٠املادة   

علـى امتـداد الـسنوات العـشر املاضـية، إدراكـا منـها متـام                بذلت حكومة جـزر األنتيـل         - ٦٥
اإلدراك لدور التعليم ووظيفته يف عملية التنمية الوطنية، قصارى جهـدها إلجـراء حتـسينات يف                

وضـع كتـب    (ويف احملتـوى الفعلـي      ) التـشريع، والتنظـيم، واهليكـل     (التعليم، يف األطر املؤسـسية      
وكرسـت أيـضا قـدرا كـبريا مـن          ). لقـائمني بـالتعليم   مدرسية، ومناهج تعليمية، ورفع مستوى ا     

االهتمام لتنظيم وزيـادة كفـاءة األطـر التعاونيـة فيمـا بـني اجلـزر مـن ناحيـة وبـني جـزر األنتيـل                      
  . اهلولندية وهولندا من ناحية أخرى
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  التشريع   
انوي التعلـيم املهـين الثـ     ، و التعلـيم الـتقين الثـانوي املتوسـط        بـشأن     وطنية مت سن مراسيم    - ٦٦

وقـدم مـشروع القـانون     .  للتدبري املـرتيل   الثانوي املتوسط ، والتعليم قبل املهين، والتعليم      املتوسط
الوطين بشأن التجارب التعليمية إىل الربملان للموافقة عليه، مما يوجـد أساسـا قانونيـا للتجـارب                 

لرمسيـة يف البلـد    الوطين اجلديد بـشأن اللغـات ا    املرسومويتضمن مشروع   . التعليمية يف املستقبل  
ــشروعا        ــا م ــا فيه ــذا املوضــوع، مب ــشأن ه ــسابقة ب ــشاريع ال ــع امل ــان عــن  املرســومنيمجي  الوطني

ومن شأن هذا أن يفـتح البـاب لتنظـيم هجـاء اإلنكليزيـة أيـضا يف             . البابيامنتو واهلجاء اهلولندي  
 دزيـ ووضعت عـالوة علـى ذلـك مـشاريع لألنظمـة املتعلقـة باملـدارس، و               . وقت ما يف املستقبل   

 عـدد الـساعات     دعدد مواضيع االمتحانـات يف التعلـيم قبـل اجلـامعي مـن سـتة إىل سـبعة، وزيـ                   
  . سبوعياأاملكرسة يف اجلداول الزمنية للتعليم الديين من ساعة واحدة إىل ساعتني 

 
  تدريب املعلمني   

ن مت التوصل إىل اتفاق مع كلية املعلمني حول تنظيم دورات مهنية قـصرية كحـل ممكـ                  - ٦٧
ــالتعليم  ــائمني ب ــنقص يف الق ــالتعليم يف    . لل ــائمني ب ــة أخــرى للق ــيم ومت وضــع خطــة تدريبي التعل

ــانوي األساســي ــانوي العــام   وبــدء يف تقــدمي املزيــد مــن التــدريب لكــل معلمــي    ،الث ــيم الث التعل
  .  كجزء من مشروع اللغة اهلولندية، ومعلمي الرياضيات،املتوسط

التعلـيم الثـانوي    إدخـال نظـام     :  فيمـا يلـي    ١٩٩٨نذ عـام    وتتمثل التغيريات األساسية م     - ٦٨
؛ وإجراء األعمال التحضريية إلدخال نظام التعلـيم باألسـلوب اجلديـد لألطفـال مـن                 األساسي

  . ، والتغيريات يف التعليم الثانوي واملهين١٤ حىت سن ٤سن 
  

  التعليم الثانوي األساسيإدخال نظام   
هـو أنـه ينبغـي أن حيـصل التالميـذ علـى              م الثانوي األساسـي   التعلياملبدأ األساسي وراء      - ٦٩

وهذا يعـين مـثال أن حيـضر التالميـذ مجـيعهم            . تعليم عام يف السنتني األوليني يف املدرسة الثانوية       
التعلـيم الثـانوي قبـل    (نفس العدد من الدروس يف ذات املواضيع، بغض النظر عن نـوع التعلـيم      

التعلـيم الثـانوي    ، و التعلـيم الـتقين الثـانوي املتوسـط       بل املهـين، و   املهين، الذي جيمع بني التعليم ق     
واملـواد التعليميـة والكتـب      . التعلـيم قبـل اجلـامعي     /التعليم الثانوي العام العايل   ، أو   العام املتوسط 

املدرسية يف جزر األنتيـل اهلولنديـة، علـى عكـس مـا هـو حاصـل يف هولنـدا، تتـواءم دائمـا مـع                       
التعلـيم الـتقين الثـانوي    التعلـيم قبـل املهـين، و   (علـيم الثـانوي قبـل املهـين،         أي الت (مستوى التعليم   

). التعليم قبل اجلـامعي   /التعليم الثانوي العام العايل   أو  ) التعليم الثانوي العام املتوسط   ، و املتوسط
  . ١٩٩٩-١٩٩٨ العام الدراسييف  التعليم الثانوي األساسيومت األخذ بنظام 
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   ١٤ إىل سن ٤األسلوب اجلديد لألطفال من سن إدخال نظام التعليم ب  
 فراغ، وإمنـا تـأيت دائمـا كـرد علـى أوجـه قـصور يف                 منال تنشأ اإلصالحات التعليمية       - ٧٠

وعنــد تقيــيم التعلــيم يكــون الــسؤال . النظــام التعليمــي، يكــشف عنــها مــا جيــري مــن تقييمــات 
ام، أن حيقــق التعلــيم ثالثــة ويتوقــع، بوجــه عــ. األساســي هــو هــل مت حتقيــق األهــداف التعليميــة

  : أهداف
  اإلسهام يف التنمية الشخصية؛ : على الصعيد الفردي  -  
إعــداد التالميــذ ألداء دورهــم علــى حنــو فعــال يف  : علــى الــصعيد االجتمــاعي والثقــايف  -  

  اجملتمع؛ 
  إعداد الناشئة للعمل يف مهنة معينة؛ : على الصعيد االجتماعي االقتصادي  -  
بلــوغ هـدف إعطـاء كــل طفـل يف كـل مدرســة يف جـزر األنتيـل اهلولنديــة       ومـن أجـل     - ٧١

 اللغــة املــشتركة يف املــدارس يف جــزر  البابيــامنتوأساســا أرســخ عــن طريــق التعلــيم، مــع جعــل  
ليــوورد واإلنكليزيــة يف جــزر ونــدوورد، كلــف وزيــر التربيــة والتعلــيم حينئــذ اإلدارة التعليميــة 

 إىل  ١٩٩٥مـارس   /وأدى هـذا يف آذار    . ١٩٩٤يف عـام    بوضع خطة تفـصيلية متعـددة املراحـل         
وضع سياسة وخطة متعددة املراحل لتجديد التعليم االبتدائي يف جزر األنتيل اهلولنديـة بعنـوان               

وتقـوم اخلطـة علـى أسـاس املبـادئ التوجيهيـة للتعلـيم يف جـزر األنتيـل                   . “حنو مستقبل أفضل  ”
 “التعلـيم للفـرد وللجميـع     ” الـسياسة التعليميـة      اهلولندية ومنطلقاته وأهدافه الـواردة يف مـذكرة       

ويــشكل بروتوكــول التعــاون أيــضا إطــارا مرجعيــا للخطــة،   . ودســتور جــزر األنتيــل اهلولنديــة 
  . وضعه الوزير وممثلو قطاع التعليم

، وضعت خطة على أسـاس اخلطـة املتعـددة املراحـل، قـضت بإدخـال             ١٩٩٧ويف عام     - ٧٢
وتنص اخلطة على هيكل برناجمي لتـشكيل       . ١٥ إىل   ٤لألعمار  نظام التعليم باألسلوب اجلديد     

تنفيذ نظام التعليم باألسلوب اجلديد مـن حلظـة اختـاذ القـرار إىل غايـة الرعايـة الالحقـة ورصـد                      
  . التقدم احملرز فيه

 خطة ثالثة حددت األطـر اهليكليـة للتعلـيم    ٢٠٠٢فرباير /ووضعت بعد ذلك يف شباط     - ٧٣
وأقــرت هــذه اخلطــة األهــداف الوطنيــة للتعلــيم واعتمــدت علــى الــشكل   . االبتــدائي والثــانوي

ــار   ــيم لألعمـ ــتني   ١٥ إىل ٤املرتقـــب للتعلـ ــوارد يف اخلطـ ــو الـ ــى النحـ ــه، علـ ــالته وأهدافـ  ورسـ
وقامت يف معرض وضعها للمبادئ التوجيهية للعاملني يف امليدان، بتحديد ووصـف            . السابقتني

مة ملا ينبغـي أن تكـون عليـه صـورة املـدارس يف              خمتلف العوامل ذات الصلة، وأعطت صورة عا      
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 يف جـزر    ١٥ إىل   ٤ومت يف هناية املطـاف إدخـال نظـام التعلـيم اجلديـد لألعمـار                . الواقع العملي 
  . ٢٠٠٣-٢٠٠٢ العام الدراسياألنتيل اهلولندية يف 

  
  املشاكل احلاصلة يف دور احلضانة والتعليم االبتدائي يف جزر األنتيل اهلولندية   

 إىل حــل املــشاكل الــيت أمكــن  ١٥ إىل ٤يــسعى التعلــيم باألســلوب اجلديــد لألعمــار    - ٧٤
  : حتديدها يف دور احلضانة واملدارس االبتدائية يف جزر األنتيل وهي

  ارتفاع معدالت التسرب من املدارس؛   -  
  ارتفاع عدد التالميذ الذين يعيدون السنة؛   -  
  دارس خاصة؛ ارتفاع نسبة التالميذ احملالني إىل م  -  
  . التعليم الثانوي العامعداد التالميذ الذين ينتقلون إىل أاخنفاض   -  
  : ومت عزو هذه املشاكل إىل األسباب التالية  - ٧٥
  عدم وضوح األهداف التعليمية؛   -  
  تعليم الدروس بلغة غري لغة األم للتالميذ أو املعلمني؛   -  
تالميذ يف كـل سـنة، الـذي ال يراعـي علـى حنـو       نظام تعليم نفس املواد املقررة جلميع ال    -  

  يذكر االختالف يف القدرات واخلربات واملعدالت الفردية للنمو؛ 
النظام اجلامد القائم على تعليم صـف بكاملـه، وال يتـرك جمـاال يـذكر إليـالء االهتمـام                   -  

  ؛ الصعيد الفرديعلى 
  عام؛ املعينات التعليمية املتدنية النوعية وغري كافية بوجه   -  
  املناهج الدراسية اليت فات أواهنا؛   -  
  املباين املدرسية كثرية العيوب؛   -  
  عدم اهتمام أولياء األمور مبا حيدث يف املدرسة؛   -  
ــذ املتــضررين       -   ــسليم ال للمــدارس وال للمعلمــني ملــساعدة التالمي ــوفر التأهيــل ال عــدم ت

  كة للمدرسة؛ اجتماعيا أو التالميذ الذين ال جييدون اللغة املشتر
عدم ختصيص جمال كاف يف املنهج املدرسي للتنميـة البدنيـة، والتعبرييـة، واالجتماعيـة                 -  

  للتالميذ؛ 
  ؛ )يف بعض احلاالت(اإلدارة الفاشلة للمدارس   -  
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  االفتقار إل التنمية الفنية للمعلمني واإلشراف عليهم؛   -  
  . املشاكل التشغيلية يف اهليكل التنظيمي للمدارس  -  

  
   ١٥ إىل ٤األهداف التعليمية لنظام التعليم باألسلوب اجلديد لألعمار   

. ١٥ إىل   ٤ترد فيما يلي األهداف التعليمية لنظام التعليم باألسـلوب اجلديـد لألعمـار                - ٧٦
وهلـذا  . وجيب أن يضع هذا النظام األسس اليت ميكن أن يبين عليها مواطنو جزر األنتيل حياهتم              

ي هـو تـوفري تعلـيم عـام يف سـياق جمتمـع جـزر األنتيـل، وجمتمـع الكـارييب،                      فإن اهلدف األساسـ   
 سـنوات تعلـيم أطفـال جـزر األنتيـل املهـارات       ١٠ويـتعني يف فتـرة زمنيـة مـدهتا      . والعامل بأسره 

واملواقــف والقــيم الــيت تــساعدهم طــوال حيــاهتم، حــىت إذا مل يواصــلوا تعلــيمهم النظــامي بعــد    
، باإلضــافة إىل القــراءة والكتابــة واملبــادئ األساســية للعلــوم،  وجيــب أن يــتعلم األطفــال. ذلــك

القــوة يف احلــق، واملرونــة، واملــسؤولية، والتعــاطف، واالســتقالل، والثقــة بــالنفس حــىت ميكنــهم 
االشــتراك، علــى حنــو تــام وبــروح مــن الزمالــة، يف احليــاة الثقافيــة واالجتماعيــة والــسياسية           

وجيـب أن  . يف اململكـة ومنطقـة الكـارييب والعـامل بأسـره      وة،  واالقتصادية جلـزر األنتيـل اهلولنديـ      
يكــون اهلــدف هــو غــرس جــذور املعــارف واملهــارات والتفــاهم الــيت ميكــن أن تــضع األســس     

ــع         ــالني يف اجملتم ــضاء فع ــصبحوا أع ــى أن ي ــال عل ــساعد األطف ــة الشخــصية وت ــة للتنمي . الالزم
وجيـب؛ بغيـة تـشجيع التنميـة     . الحـق وسيوفر هذا بـدوره أساسـا ميكـن أن يـبين عليـه التعلـيم ال        

الشخصية، إعطاء األطفال اجملـال لتحقيـق كامـل إمكانـاهتم الفكريـة، واملعنويـة، واالجتماعيـة،                 
وجيب، من أجل حتقيق هذه األهداف، أن يكـون         . والعاطفية، والفنية، وتنمية مهاراهتم اليدوية    

ــة لألطفــال    ــاة اليومي ، وأن يــشجع تعطــشهم الطبيعــي  التعلــيم يف بــادئ األمــر متوائمــا مــع احلي
  . للمعرفة وأن يروي هذا الظمأ؛ وأن ميضي بعد ذلك كي يسمو على عاملهم

  
   ١٥ إىل ٤السمات املميزة لنظام التعليم باألسلوب اجلديد لألعمار   

 ١٥ إىل ٤جيــب، مــن أجــل الوفــاء هبــذه األهــداف اجلديــدة، أن يفــي تعلــيم األعمــار      - ٧٧
  : باملعايري التالية

ينبغــي أن ميــدد فتــرة التعلــيم املــشترك واألساســي وغــري االختيــاري كــي يغطــي مجيــع     -  
، وهبـــذا يتـــسىن إرجـــاء أي قـــرارات قاطعـــة بـــشأن ١٥ إىل ٤التالميـــذ مـــن األعمـــار 

ومن شأن هذا أن يضع أساسا أقوى ألي تعليم الحق ولالنـضمام            . التدريب واحلرف 
  . لسوق العمالة
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غـري اختيـاري للـتعلم، مقـسما إىل ثـالث مراحـل متتاليـة               جيب أن يوفر سبيال متصال و       -  
 ،)املرحلـة الثانيـة   (١٢ إىل ٨  و ،)املرحلـة األوىل   (٨ إىل   ٤تركز على الفئات العمريـة      

  . ، مع إجراء تقييمات منتظمة لرصد اجلودة)املرحلة الثالثة (١٥ إىل ١٢ و
يف املـدارس االبتدائيـة     جيب إدماج دور احلضانة املوجودة حاليا يف صفوف االسـتقبال             -  

ــة   . لتــشكيل املرحلــة األوىل مــن التعلــيم  ــة النمــو الطبيعي ومــن املعقــول، يف ضــوء عملي
 سنوات من العمـر علـى أهنـا مرحلـة متماسـكة             ٨ إىل   ٤لألطفال، النظر إىل الفترة من      

احلـضانة  دار  ومن شأن هـذا أيـضا أن يقـضي علـى صـعوبات التكيـف بـني                  . من النمو 
 مبكــان، يف املرحلــة التحــضريية، كفالــة أن وســيكون مــن األمهيــة. ائيــةة االبتدواملدرســ

  . تكون املدارس مجيعها جمهزة على حنو سليم لكامل الفئة العمرية
 املرحلـة   -يتعني حتويـل الـسنتني األولـيني مـن املدرسـة الثانويـة إىل الـسنتني األخريتـني                     -  

  . ١٥ إىل ٤  من نظام التعليم باألسلوب اجلديد لألعمار-الثالثة 
البابيـامنتو جلـزر    : جيب أن تكـون لغـة التعلـيم هـي اللغـة الـيت يتكلمهـا غالبيـة الـسكان                     -  

  . ليوورد واإلنكليزية جلزر وندوورد
  . جيب أن يكون هناك تدرج مرن بالتخلي عن نظام املواد املوحدة لكل سنة مدرسية  -  
  .  التفريق داخل اجملموعات أسلوبجيب إضفاء املزيد من الطابع الفردي، باستخدام  -  
 األطفـال الـذين يواجهـون صـعوبات يف الـتعلم            مـدارس أي  (جيب دمج التعليم اخلاص       -  

  . يف التعليم السائد للجميع) والتصرف
 -جيــب توســيع نطــاق التعلــيم بإدخــال جمموعــة أوســع وأكثــر انتــشارا مــن املواضــيع      -  

ثــة، وبــإيالء املزيــد مــن االهتمــام   يف املرحلــة الثال-النظريــة والعمليــة علــى حــد ســواء  
  . لتنمية مهارات التالميذ االجتماعية والثقافية والتقنية والفنية والبدنية

  . جيب زيادة التركيز على االجتاه حنو اجملتمع يف املراحل الثالث مجيعها  -  
  

  ١٥ إىل ٤نظام التعليم باألسلوب اجلديد لألعمار التطبيق العملي ل  
 اجلديـــد هنجـــا كليـــا إزاء األطفـــال الـــذين ينظـــر إىل منـــوهم البـــدين،        يتبـــع النظـــام   - ٧٨

فعلـى الـرغم مـن      . واالجتماعي، والعاطفي، واإلدراكي، والروحي على أنه شيء وثيق الترابط        
أن األطفال ميرون بوجه عام بنفس مراحل النمو اإلدراكـي فـإن كـال منـهم مـع ذلـك شـخص           

  للنمـو، وهذا يعـين أن لكـل طفـل مـسارا معينـا     . لمينفرد مبعدل معني للنمو وأسلوب حمدد للتع 
وأنه ينبغي للمعلمني تشجيعهم ومساعدهتم على اتباع ذلك واإلشراف علـيهم يف هـذا الـصدد           
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وجيـب تقـدير كـل    .  مع السماح مبجال ملعدل تعلم كل طفل وأسلوب تعلمه، وتقدير ذلـك        -
م اجلديـد وجـود جمموعـات    ومـن الـسمات املميـزة للنظـا    . طفل على أساس مـا ميكنـه أن يفعلـه         

جمتمـع مـن ملتمـسي    ”ويوجد يف هذا الشأن هدف هام يتمثل يف إجياد          . مرنة من أعمار خمتلفة   
وقد تـضم هـذه اجملموعـات يف املرحلـة األوىل           .  حيظى كل عضو فيه بالتشجيع والدعم      “التعلم

، ممـا يـوفر    سنوات ٧ إىل   ٥ سنوات، على سبيل املثال، أو       ٦  و ٤أطفاال تتراوح أعمارهم بني     
جماال أفسح للتفاعل بني األطفال من خمتلف األعمار، واالبتعـاد عـن النظـام القـدمي القـائم علـى           

ل اجملموعـات علـى أسـاس اهتمامـات مـشتركة أو            شكّ وتُـ  .تقدمي مواد موحدة لكل فئة عمريـة      
ــتعلم أو العمــر     ــا للقــدرة علــى ال ــيس وفق  وهكــذا تكــون اجملموعــات غــري   .موضــوع معــني ول

وهـذا النظـام املـرن القـائم علـى التقـسيم إىل       . اجلنس، والعمر، واملهارات  ب فيما يتعلق ة  متجانس
جمموعــات يعلــم األطفــال األصــغر ســنا كيــف يعملــون مــع األطفــال األكــرب ســنا الــذين أصــبح 

ــتعلم    ــضجا إزاء ال ــر ن ــديهم هنــج أكث ــم     . ل ــيهم يف دوره ــدون مبعلم ــنا يقت ــال األكــرب س واألطف
وميـزة ذلـك    .  أعـضاء اجملموعـات األصـغر سـنا        “لتعلـيم ”املبـادرة    ويأخذون عنـصر     كناصحني

هي أن الطفل األكرب يكتـسب، باضـطالعه بالـدور القيـادي، املزيـد مـن احتـرام الـذات والثقـة                      
، الـيت متثـل الفجـوة بـني     “يالوسـط مبنطقـة النمـو   ”وهـذا لـه أمهيتـه وأثـره فيمـا يتعلـق          . بالنفس

ــم، أو نظــري، أو عــضو يف    النمــو الفعلــي ومــستوى النمــو احملتمــل ا   لــذي ميكــن أن يعــززه املعل
وهذا يعين أنـه ميكـن بـصفة مؤقتـة مـساعدة أي طفـل أصـغر علـى االضـطالع                     . جمموعة أخرى 

وبالنظر إىل أن املعلم يركز علـى منـو الطفـل وينظـر إليـه علـى أنـه                   . مبهام تتجاوز قدراته الفعلية   
وميكـن حفـز النمـو الفـردي لكـل      . لـسنة  إىل إعـادة ا    يكون هناك ما يـدعو    عملية مستمرة، فلن    

  . طفل، مع قيام املعلم بدور املّيسر
وانطالقــا مــن االفتــراض األساســي بــأن الــتعلم عمليــة يــبين فيهــا الطفــل معارفــه، ختتــار   - ٧٩

. أهداف املنهج الدراسي علـى أسـاس االحتياجـات الفرديـة للطفـل، واهتماماتـه، ونقـاط قوتـه                  
ويـستخدم املعلمـون مـن أجـل متابعـة منـو          . يركـز علـى الطفـل     ويضع املعلمـون منـهجا دراسـيا        

الطفــل وتقدمــه وتوثيقهمــا أدوات نوعيــة إلعــداد التقــارير، مثــل احلافظــات، والــشروحات         
ــديو     ــرطة الفي ــات، وأش ــات، واليومي ــستخدم االخت. القصــصية، واملالحظ ــوال ت ــواء ب ارات، س

. و كتـب للمقـررات التعليميـة      كانت موحدة أو يقوم املعلم بوضعها، وال أي كتب مدرسـية أ           
ويركز املعلمون، بدال من ذلك، علـى كـل جمـال مـن جمـاالت النمـو، ويقّيمـون األطفـال علـى                       

. قارن النتائج اليت حيصل عليها الطفـل بـأي متوسـطات          وال ت . ساس مدى تقدمهم وإمكاناهتم   أ
صـورة جيـدة    وملا كان األطفـال حيتفظـون بـنفس املعلـم لعـدة سـنوات، فبوسـع املعلـم أن يـبين                      

  . لكل جانب من جوانب منوهم
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ويوثـق  . وميكن أن يسجل املعلمون منو الطفـل يف شـكل رسـم بيـاين أو تقريـر شـفوي               - ٨٠
هذا النمو باستخدام أدوات كمية تشكل أساسـا لـدعم األطفـال وتعلـيمهم وفقـا الحتياجـاهتم                  

اد ذوي كفــاءة ومــن شــأن هــذه الطريقــة أن متكــن األطفــال مــن رؤيــة أنفــسهم كــأفر . الفرديــة
  . يلتمسون التعليم

  
  التغيريات يف التعليم الثانوي   

  : جيري حاليا حتديث التعليم الثانوي بغية حتقيق األهداف التالية  - ٨١
رفــع املــستويات وكفالــة اتــساق التعلــيم علــى حنــو أفــضل مــع احتياجــات اجملتمــع             -  

  االجتماعية والثقافية واالقتصادية؛ 
  هنا؛ صوكل بغية حتسني اجلودة والقضاء على املشا  -  
ــصادي        -   ــدة الناشــئة عــن التحــديث االقت ــات اجلدي التوصــل إىل اســتجابة مناســبة للطلب

  والتكنولوجي اجلذري الذي يقترن بإجياد اقتصاد يقوم على املعرفة؛ 
تأمني الفرص للتالميذ ملتابعة املزيد من الدورات الدراسية يف داخـل البلـد أو خارجـه،           -  

  .  يف هولنداوخباصة
 

   التعليم الثانوي العام املتوسطإصالح التعليم قبل املهين و  
 كالمهـا عـن عيـوب عديـدة         التعليم الثانوي العـام املتوسـط     يكشف التعليم قبل املهين و      - ٨٢

  . تدل على أهنما ال يتسقان على حنو جيد مع اخللفيات الثقافية واالجتماعية للتالميذ
  :  حتقيق ما يليالتعليم الثانوي العام املتوسطعليم قبل املهين وويستهدف إصالح الت  - ٨٣
  حتديث التعليم؛   -  
  إىل التعليم املهين الثانوي؛  التعليم الثانوي األساسيتأمني االنتقال السلس من   -  
 وغريمهــا مــن التعلــيم الثــانوي العــام املتوســطحتــسني االنتقــال مــن التعلــيم قبــل املهــين و  -  

   إىل اجملتمع وسوق العمل؛ الثانوي أشكال التعليم
 الصلة بني التعليم قبل املهين وقطاعات سوق العمل بتوفري برامج واسعة النطـاق              صون  -  

ويتــيح هــذا يف بعــض احلــاالت إمكانيــة إرجــاء خيــارات احليــاة    . متــساوقة مــع العمــل
ــة ــة الطلــب مــع معاجلــة مــشاكل      . الوظيفي ــساعد علــى تلبي ــالربامج واســعة النطــاق ت ف
  . النطاق



CEDAW/C/NLD/4/Add.2
 

24 09-34277 
 

 يف دجمهمــا يف التعلــيم الثــانوي العــام املتوســط وســيتمثل حتــديث التعلــيم قبــل املهــين و   - ٨٤
ومت . التعليم الثانوي قبل املهين، وميكن بعد ذلـك أن ينتقـل الطـالب إىل التعلـيم املهـين الثـانوي       

  . ٢٠٠٣-٢٠٠٢ العام الدراسيالبدء يف هذا الدمج يف 
ــة أن يكــ   - ٨٥ . ون احملتــوى أفــضل اتــساقا مــع مراحــل التعلــيم الالحقــة  والفكــرة هــي كفال

ويتعني، بغية بدء التعليم الثانوي قبل املهين، وضع برامج للدراسة، مع جمموعات متساوقة مـن               
التعلـــيم الثـــانوي وســـيتم مواءمـــة حمتـــوى املواضـــيع مـــع . مواضـــيع االمتحانـــات لكـــل قطـــاع

ويف الوقــت املناســب، . املهــين الثــانوي وتطــويره يف ســياق هيكــل النوعيــة للتعلــيم   ،األساســي
وسـتربز يف إطـار التعلـيم الثـانوي قبـل املهـين             . سيختار التالميذ قطاعا وكذلك برناجما للدراسة     

  : ثالثة قطاعات متميزة
  التكنولوجيا؛   -  
  الصحة؛   -  
  . االقتصاد  -  

   .وعالوة على ذلك، سيضم كل قطاع جمموعة من الربامج املوجهة حنو حرف معينة  
ولتحــسني الــصلة بــني التعلــيم الثــانوي قبــل املهــين والــسياق االجتمــاعي جلــزر األنتيــل    - ٨٦

  . اهلولندية، أصدرت إدارة التعليم والثقافة والرياضة تعليمات بوضع مناهج تعليمية جديدة
ولتخفـيض معـدالت التـسرب مــن التعلـيم الثـانوي قبـل املهــين، وإلتاحـة فـرص عادلــة           - ٨٧

ع الطالب إلمتام تعليمهم بنجاح، سيويل االهتمام هليكـل االحتياجـات التعليميـة             ومتكافئة جلمي 
واهلدف من هيكل الرعاية هـذا هـو مراعـاة االختالفـات يف إمكانـات الـتعلم           . لفرادى الطالب 

لــدى الطــالب، ومهــاراهتم، وأســاليب تعلمهــم، وخلفيــاهتم االجتماعيــة االقتــصادية والثقافيــة،   
الختالفات بني البنني والبنات واملشاكل احملـددة الـيت يواجههـا       ل السليم    على النحو  واالستجابة

  . البنني يف املدارس
والقصد من التسهيالت هو دعم مجيع الطالب الـذين حيتـاجون إىل هـذه املـساعدة يف                   - ٨٨

وسـتمكن هـذه التـسهيالت جمموعـة     . حياهتم املدرسية ملنعهم من السقوط يف منتـصف الطريـق         
لتحديد من الطالب الذين ال يتوقع أن يكملوا بنجاح التعلـيم الثـانوي قبـل املهـين                 معينة جيدة ا  

  . من أن يكملوا التعليم العملي املوجه حنو العمل
ولن يكون التعلـيم املوجـه حنـو العمـل موجهـا حنـو قطـاع معـني ولكنـه سـيتركز علـى                          - ٨٩

د مـن الطـالب املـصنفني    ولن حيـول إىل التعلـيم املوجـه حنـو العمـل سـوى عـدد حمـدو                . الطالب
وسـرياعي التعلـيم املوجـه      . على حنو خاص، وجيب أن جيتاز املرشحون إجراءات قبـول صـارمة           
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حنو العمل مراعاة تامة القدرات الفردية لكل طالب، ويقصد به أن يكون تعليما مـصمما لفئـة                 
  . معينة، وتلعب فيه خربات العمل العملية الداخلية واخلارجية دورا أساسيا

  
   والتعليم قبل اجلامعي التعليم الثانوي العام العايلإصالح   

التعلـيم الثـانوي    من بني كل أنواع التعليم اليت تقدم يف جـزر األنتيـل اهلولنديـة، يتـسم                   - ٩٠
ــيم قبــل اجلــامعي بأهنمــا مــصممان علــى حنــو أوثــق علــى غــرار نظرييهمــا      العــام العــايل ، والتعل
  .  وموادمها التعليمية وامتحاناهتما يف معظمها من هولندايةالدراسوتأيت مناهجهما . اهلولنديني

، والتعلــيم قبــل اجلــامعي يف حاجــة إىل جتديــد ألســباب   التعلــيم الثــانوي العــام العــايل و  - ٩١
نقــص املــواد واملــوارد املاليــة؛ وأســاليب الدراســة الباليــة الــيت تقــضي بتعلــيم نفــس املــواد : ثالثــة

 معينــة، مــع عــدم تكييفهــا وفقــا الحتياجــات حمــددة؛ ونقــص   املقــررة جلميــع التالميــذ يف ســنة 
التعلـيم  بالـسنة الثالثـة مـن        التعلـيم الثـانوي األساسـي     والتحق أول تالميذ امتوا     . املعلمني احملليني 

، وتعني علـيهم أن     ٢٠٠١-٢٠٠٠ العام الدراسي  والتعليم قبل اجلامعي يف      الثانوي العام العايل  
وهلـذا سـيعتمد اإلصـالح القـصري األجـل هلـذين النـوعني              . سيواصلوا تعليمهم على نفس األسـ     

ولقـد بـدأ بالفعـل      . التعلـيم الثـانوي األساسـي     من التعليم على االبتكارات اليت سبق إدخاهلا يف         
 والتعليم قبل اجلامعي يف هولنـدا بإدخـال جمموعـات مؤتلفـة      التعليم الثانوي العام العايل   إصالح  

، أصـبح التعلـيم يف الـصفوف العليـا          ٢٠٠٠-١٩٩٩  الدراسـي  العامواعتبارا من   . من املواضيع 
 والتعلـيم قبـل اجلـامعي يف هولنـدا يرتكـز علـى أربـع جمموعـات                  التعليم الثانوي العام العـايل    من  

رات دراسـية مماثلـة   مؤتلفة متميزة ومتسقة من املواضيع أو برامج التعليم اليت تعد الطـالب لـدو    
. واضيع معا، وأضيفت مواضيع جديدة يف املنـهج الدراسـي         ومت دمج بعض امل   . يلاعيف التعليم ال  

  . وتتبع املدارس هنجا جديدا للتعليم، ومت أيضا تنقيح متطلبات االمتحانات
 والتعلـيم   التعلـيم الثـانوي العـام العـايل       وكان هلذه العملية يف هولندا آثـار رئيـسية علـى              - ٩٢

 فـصاعدا، أصـبح   ١٩٩٩أغـسطس  / آب١ن واعتبارا مـ . قبل اجلامعي يف جزر األنتيل اهلولندية     
 أو التعلـيم قبـل اجلـامعي        التعلـيم الثـانوي العـام العـايل       مما ال بد منه أن تتقيـد الـسنة الرابعـة مـن              
، الـذي أصـبحت شـروط االلتحـاق بـه متـسقة مـع        يلابطلبات املؤسسات اهلولنديـة للتعلـيم العـ     

وال هبـا ومتاحـة يف جـزر األنتيـل          وستظل االمتحانات القدمية معمـ    . جمموعات املواضيع اجلديدة  
يونيـه  /، وحـىت حزيـران    التعليم الثانوي العام العايل    لطالب   ٢٠٠٣يونيه  /اهلولندية حىت حزيران  

التعلـيم  (وميكـن قبـول احلـائزين علـى الـشهادات القدميـة             .  لطالب التعليم قبل اجلـامعي     ٢٠٠٤
 يف هولنـدا وفقـا لقـدراهتم حـىت          يلاعـ يف التعلـيم ال   )  أو التعلـيم قبـل اجلـامعي       الثانوي العام العايل  

ــات      . ٢٠٠٤أغــسطس /هنايــة آب ــن تكــون االمتحان ــة، ل ــسياسة احلالي ــو اســتمر العمــل بال ول
  . اهلولندية القدمية متاحة بعد املواعيد احملددة أعاله
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 والتعلــيم التعلــيم الثــانوي العــام العــايل البــدء يف إصــالح ٢٠٠٠/٢٠٠١ومت يف الفتــرة   - ٩٣
األربـع  الـسنوات    و التعليم الثانوي العام العايل   تقوم السنوات املتبقية الثالث من      و. قبل اجلامعي 

من التعليم قبل اجلامعي على أساس جمموعات مواضيع مؤتلفة على غـرار تلـك املـأخوذ هبـا يف                   
  : وستكون هناك ثالث جمموعات مؤتلفة من املواضيع هي. هولندا
  )العلوم اإلنسانية(الثقافة واجملتمع   -  
  )العلوم االجتماعية(االقتصاد واجملتمع   -  
  )العلوم(العلوم الطبيعية   -  
ــن           - ٩٤ ــشتركة م ــية م ــة أساس ــن جمموع ــن املواضــيع م ــة م ــة مؤتلف ــتتكون كــل جمموع وس

وميكــن أيــضا أن يقــرر الطــالب أخــذ  . املواضــيع، ومكــون متخــصص، ومواضــيع ختتــار حبريــة 
شتركة هي إىل حد كـبري اسـتمرار ملواضـيع مت           واجملموعة األساسية امل  . مواضيع اختيارية إضافية  

، وبعـضها مت تعليمـه بطريقـة متكاملـة، يف حـني يتـساوق               التعلـيم الثـانوي األساسـي     تعليمها يف   
، أن  “االختيـار احلـر   ”وميكـن يف جمـال      . املكون املتخصص مع جمموعـة مواضـيع مؤتلفـة معينـة          

يـز ختصـصهم أو لزيـادة فرصـهم يف      مـن بقيـة املواضـيع، رمبـا لتعز     مواضيع أخرىخيتار الطالب 
  . إجراء دراسات أخرى

  
  التغيريات يف التعليم املهين   

تؤثر التغيريات يف التعليم املهين على كل من التعليم الثانوي قبل املهـين والتعلـيم املهـين        - ٩٥
عـد  الثانوي، حيث أصبح التعليم الثانوي قبـل املهـين يعـد الطـالب للتعلـيم املهـين الثـانوي ومل ي                    

ويتسق التعليم املهين الثانوي مع سبل التعلم يف التعلـيم الثـانوي            . بالتايل شكال هنائيا من التعليم    
قبــل املهــين، ويــسمح للطــالب باحلــصول علــى شــهادات مغــادرة املدرســة يف أربعــة مــستويات 

  . وقد أدخل يف كل أشكال التعليم املهين املزيد من اجملال الكتساب مهارات عملية. خمتلفة
ويف ســانت مــارتن، يــوفر مركــز اإلعــالم والتوجيــه مــن أجــل رفاهــة الطفــل التــدريب    - ٩٦

وعلـى الـرغم مـن أن هـذا التـدريب متـاح نظريـا للرجـال                 . املهين يف جمال تعليم صغار األطفال     
والنساء على حد سواء، فالرجـال ال يلتحقـون بـه ألن رعايـة صـغار األطفـال وتعلـيمهم ينظـر                      

العـاملني يف جمـال الرعايـة النهاريـة     أجـور  ، كمـا أن  “األعمـال النـسائية  ”ن إليهما على أهنما مـ  
  . متيل إىل االخنفاض

 مـن املـدارس وإعطـاء        املرتفـع  ، برنامج ملعاجلة معـدل التـسرب      ٢٠٠٢ووضع، يف عام      - ٩٧
غـري أن التمويـل املقـدم إىل        . الشباب من اجلنسني كليهما فرصة ثانية إلكمال تعليمهم الثانوي        

  . امج انتهى اآلن، ومل توضع برامج بديلةالربن
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ويتكــون النظــام املدرســي يف ســانت مــارتن مــن مــدارس خاصــة دوليــة، ومــدارس           - ٩٨
. غــري املــوثقنياإلبرشــية واملــدارس املعانــة مــن احلكومــة، واملــدارس غــري املــرخص هلــا لألطفــال  

املـدارس علـى األمهـات      وحتظر سياسة محل املراهقات يف املدارس الثانوية الـيت تنظمهـا جمـالس              
.  وال توفر هلن أي أشكال بديلـة للتعلـيم         ،املراهقات العودة إىل املدرسة بعد والدة الطفل الثاين       

ويفيــد . وتوافــق الطالبــات احلوامــل لطفلــهم األول علــى الــشروط الــيت تــضعها إدارة املدرســة   
راهقــات يف مركــز اإلعــالم والتوجيــه مــن أجــل رفاهــة الطفــل بوجــود معــدل مرتفــع حلمــل امل   

وملكافحـة االرتفـاع النـسيب ملعـدل        ). غري املوثقات ، مبا يف ذلك األمهات      %١٣قرابة  (اجلزيرة  
تفــشي اســتعمال املخــدرات واألمــراض املنقولــة جنــسيا، وضــع البــاحثون مــن جامعــة إميــوري   

 للمـساعدة   “قوة الفتاة ”يسمى  برناجما  الصحة، واجلهات املعنية األخرى،     جورجيا، وإدارة    يف
وبـــدأت . لـــى تعزيـــز احتـــرام الـــذات وتوعيـــة الفتيـــات مبـــسائل صـــحية وعاطفيـــة شـــىت        ع

ويلتحــق اآلن الــشباب مــن الرجــال بــدورات مهنيــة يف   . النمطيــة اجلامــدة تــتغري بــبطء  األدوار
  . تقدمي الطعام

الرعايـة قبـل    (وأوىل، يف السنوات األخرية، املزيد من االهتمام لرعاية األطفال املنظمـة              - ٩٩
وهذه مـسؤولية معانـة تـضطلع       . وأصبح توفريها أكثر انتظاما ومنهجية    ) م املدرسي وبعده  الدوا

  . هبا سلطات اجلزيرة
 ٢٠٠٠ احتــاد لرعايــة الطفولــة، وأصــبح لــديها أيــضا منــذ عــام   كوراســاو ويوجــد يف - ١٠٠

  باإلضـافة إىل ذلـك     كوراسـاو وتقـدم حكومـة جزيـرة       . مركز لتنسيق شؤون الطفولة والشباب    
وكانت مؤسـسة مـشاريع مـا بعـد الـدوام املدرسـي       . ألنشطة الرعاية بعد الدوام املدرسي إعانة  
مــدارس / ســنة يف إحيــاء١٢ ســنوات إىل ٦ الرعايــة لألطفــال البــالغني مــن العمــر  كــذلكتــوفر

وتوقـف يف هنايـة     ) يف إطـار سياسـتها احلـضرية      (معينة، ولكن هذا املشروع كانت متوله هولندا        
  . ٢٠٠٣عام 
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   ٢ اجلدول
 العـام الدراسـي   جـزر األنتيـل اهلولنديـة،      الوقـت، التعليم العام، واملهين، واخلـاص طـوال            

٢٠٠١- ٢٠٠٠ 
  
 التالميذ  
  

 املدارس
 اجملموع إناث ذكور

     بونري

 ٤٦٣ ٢١٦ ٢٤٧ ٤ احلضانة

 ١ ٤٧٦ ٧٥٢ ٧٢٤ ٥ التعليم االبتدائي

 ٥٠ ١٥ ٣٥ ١ التعليم االبتدائي اخلاص

 ٣٨٥ ١٩٨ ١٨٧ ١ )٢  و١( م الثانوي األساسيالتعلي

 ٢٤٢ ٩١ ١٥١  ١ ٤و  ٣التعليم قبل املهين 

 ١٤٦ ٨٦ ٦٠ ١ ٤  و٣ التعليم الثانوي العام املتوسط

 ١٢٣ ٧٥ ٤٨ ١ ٥  و٤  و٣ التعليم الثانوي العام العايل

     كوراساو

 ٥ ١٩٩ ٢ ٥٣٥ ٢ ٦٦٤ ٥٢ احلضانة

 ١٦ ٤٣٠ ٨ ١٨٣ ٨ ٢٤٧ ٥٨ التعليم االبتدائي

 ١ ٣٢٨ ٤٠٦ ٩٢٢ ١٧ التعليم االبتدائي اخلاص

 ٢ ٣٥٣ ٨٥٩ ١ ٤٩٤ ١٣ ٢  و١ التعليم التقين الثانوي املتوسطالتعليم قبل املهين، و

 ٢ ٠٥٧ ١ ١٧٢ ٨٨٥ ١٤ ٢  و١ التعليم الثانوي العام املتوسط

 ٧٠٥ ٣٩٦ ٣٠٩ ٤ ٢  و١ التعليم الثانوي العام العايل

ــانوي اخلــا  ــيم الث ــانوي(ص التعل ــيم الث ــي، التعل ــيم املهــين العمل التعل
 ٦٦٨ ٢٦٣ ٤٠٥ ٤ )٤  و٣  و٢  و١ اخلاص

 ١ ٥٩٥ ٧٧٣ ٨٢٢ ١٣ ٤  و٣ التعليم التقين الثانوي املتوسطالتعليم قبل املهين، و

 ٢ ١٢٣ ١ ٢٧٥ ٨٤٨ ١٤ ٤  و٣ التعليم الثانوي العام املتوسط

 ٢ ١٨٨ ١ ٣٣٦ ٨٥٢ ٣ ٦  و٥  و٤ و٣عي التعليم قبل اجلام/التعليم الثانوي العام العايل

التعليم املهين الثانوي، املدرسـة التقنيـة ( العايل التعليم املهين الثانوي  
 ١ ٤٤٧ ٨٠٤ ٦٤٣ ٦ )الثانوية، التعليم التقين الثانوي، التعليم املهين اإلداري القصري

 ١٣٣ ١٢٦ ٧ ١ كلية املعلمني 

     جامعة جزر األنتيل اهلولندية

 ٢٠٤ ١٣٨ ٦٦ ١ قوقكلية احل

 ٢٦٦ ١٩٣ ٧٣ ١ كلية الدراسات االجتماعية واالقتصادية

 ٢١٤ ٤٩ ١٦٥ ١ الكلية التقنية

     سابا
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 التالميذ  
  

 املدارس
 اجملموع إناث ذكور

 ٣٦ ٢٠ ١٦ ٣ احلضانة

 ١٤٩ ٧١ ٧٨ ١ التعليم االبتدائي

 ٣٤ ١٨ ١٦ ١ )٢  و١( التعليم الثانوي األساسي

 ٣٠ ١٤ ١٦ ١ املدرسة الثانوية باللغة اإلنكليزية

 ٤ ٠ ٤ ١ ٤  و٣يم قبل املهين التعل

     سانت أيوستاتيوس

 ٩٣ ٤٥ ٤٨ ٣ احلضانة

 ٢٧٧ ١٢٣ ١٥٤ ٣ التعليم االبتدائي

 ٨٨ ٤٤ ٤٤ ١ )٢  و١( التعليم الثانوي األساسي

 ٣٢ ٢٣ ٩ ١  ٤  و٣ التعليم الثانوي العام املتوسط

 ٣٦ ١٣ ٢٣ ١  ٤  و٣التعليم قبل املهين 

     سانت مارتن

 ١ ٠٢٠ ٥١١ ٥٠٩ ١٦  احلضانة

 ٣ ٨٠٨ ١ ٩١٧ ١ ٨٩١ ١٦ التعليم االبتدائي

 ١٢٠ ٣٤ ٨٦ ١ التعليم االبتدائي اخلاص

 ٤٤٢ ٢٠٢ ٢٤٠ ٣ ٢  و١التعليم قبل املهين 

، واملدرسـة الثانويـة باللغـة اإلنكليزيـةالتعليم الثانوي العام املتوسـط    
 ٦٢٣ ٣٤٩ ٢٧٤ ٣ ٢  و١

 ١١١ ٦٧ ٤٤ ١ ٢ و ١ التعليم الثانوي العام العايل

 ١٧١ ٥٢ ١١٩ ١ التعليم الثانوي اخلاص 

 ٣٦٨ ١٦٧ ٢٠١ ٣  ٤  و٣ التعليم التقين الثانوي املتوسطالتعليم قبل املهين، و

 ١٦٤ ١١٤ ٥٠ ١ ٤  و٣ التعليم الثانوي العام املتوسط

 ٢٢٣ ١٣٧ ٨٦ ٦١  و٥  و٤  و٣، التعليم قبل اجلامعي التعليم الثانوي العام العايل

 ٣٤٧ ٢٠٣ ١٤٤ ٢ ٥  و٤  و٣املدرسة الثانوية باللغة اإلنكليزية 

 ١٨ ٩ ٩ ١ املدرسة التقنية الثانوية

 ١١١ ٨٣ ٢٨ ١ )١(جامعة سانت مارتن

  .طالب للحصول على درجة جامعية، الفصل الدراسي األول  )١(  
 .٢٠٠٢-٢٠٠١ املكتب املركزي لإلحصاء، احلولية اإلحصائية جلزر األنتيل اهلولندية :املصدر 
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  : ٣اجلدول 
 العــام الدراســيالتعلــيم العــام واملهــين واخلــاص طــوال الوقــت، جــزر األنتيــل اهلولنديــة،    

٢٠٠٤- ٢٠٠٣ 
   التالميذ

  
 املدارس

 اجملموع إناث ذكور

     بونري
 ٣٥٥ ١٧٥ ١٨٠ ٤ احلضانة

 ١ ٣٧٦ ٦٧٤ ٧٠٢ ٥ التعليم االبتدائي/التعليم القائم على املؤسسات
 ٥٨ ١٧ ٤١ ١ التعليم االبتدائي اخلاص

 ٤٩٨ ٢٥٤ ٢٤٤ ١ ٢  و١ املدارسجمموعة 
 ٢٤٧ ١٢١ ١٢٦ ١ ) ٤  و٣ جمموعة املدارس(التعليم الثانوي قبل املهين 
 ١٣٢ ٧٧ ٥٥ ١  ٥  و٤  و٣ التعليم الثانوي العام العايل

     كوراساو
 ٤ ٣٨٢ ٢ ٠٩٢ ٢ ٢٩٠ ٤٨ احلضانة

 ١٥ ٤٥٢ ٧ ٦٤٤ ٧ ٨٠٨ ٥٢  التعليم االبتدائي/ املؤسساتالتعليم القائم على
 ١ ٢٣٨ ٣٦١ ٨٧٧ ١٨ التعليم االبتدائي اخلاص
 ٣ ٨٢٣ ١ ٩٣٤ ١ ٨٨٩ ٢١ التعليم الثانوي قبل املهين
 ٨٧٢ ٥٤٧ ٣٢٥ ٣ التعليم الثانوي العام العايل

 ٨٠٣ ٣٤٠ ٤٦٣ ٤ التعليم الثانوي اخلاص
 ٣ ٧٤٦ ١ ٩٨١ ١ ٧٦٥ ٢٢  )٤  و٣ ة املدارسجمموع(التعليم الثانوي قبل املهين 
 ١ ٨٩١ ١ ١٢٣ ٧٦٨ ٣ ٥  و٤  و٣ التعليم الثانوي العام العايل

 ٢ ٤٧٣ ١ ٥٠٢ ٩٧١ ٦ يلاعالتعليم املهين ال
 ٢٤٣ ٢٢٤ ١٩ ١ ية املعلمنيلك

 ١ ٠٦٥ ٥٩٣ ٤٧٢ ١ جامعة جزر األنتيل اهلولندية
 ٢٠٣ ١٢٨ ٧٥ ١ كلية احلقوق

 ٤٨٦ ٣٥٠ ١٣٦ ١ تماعية واالقتصاديةكلية الدراسات االج
 ٣١٩ ٦٦ ٢٥٣ ١ الكلية التقنية
 ٥٧ ٤٩ ٨ ١ الكلية العامة

     سابا
 ١٧٠ ٨٦ ٨٤ ١  التعليم االبتدائي/ضانةاحل/التعليم القائم على املؤسسات

 ٦٤ ٣٠ ٣٤ ١ ) ٢  و١ (التعليم الثانوي األساسي
 ٢٨ ١٥ ١٣ ١  ٥  و٤  و٣املدرسة الثانوية باللغة اإلنكليزية 

 ١٢ ٣ ٩ ١  ) ٤  و٣ جمموعة املدارس(التعليم الثانوي قبل املهين 
     سانت إيوستاتيوس

 ٣٧٩ ١٧٨ ٢٠١ ٤  التعليم االبتدائي/احلضانة/التعليم القائم على املؤسسات
 ٨٩ ٤٢ ٤٧ ١ )٢  و١ مدرسة غويندولني فان بوتن (التعليم الثانوي األساسي
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   التالميذ
  

 املدارس
 اجملموع إناث ذكور

 ٧١ ٣٩ ٣٢ ١  )٤  و٣ جمموعة املدارس(ين التعليم الثانوي قبل امله
 ٥ ٣ ٢ ١  ٣ التعليم الثانوي العام املتوسط

     سانت مارتن
 ٣ ٩٩١ ١ ٩٧٦ ٢ ٠١٥ ١٧  التعليم االبتدائي/ضانةاحل/التعليم القائم على املؤسسات

 ١٣٤ ٣٥ ٩٩ ١ التعليم االبتدائي اخلاص
 ١ ١٧٩ ٥٩٨ ٥٨١ ٤ للغة اإلنكليزيةالتعليم الثانوي قبل املهين، املدرسة الثانوية با

 ١١٥ ٧٩ ٣٦ ١ التعليم الثانوي العام العايل
 ١٨٥ ٥٠ ١٣٥ ١ التعليم الثانوي اخلاص

 ٨٥١ ٤٥٦ ٣٩٥ ٤  )٤  و٣ جمموعة املدارس(التعليم الثانوي اخلاص 
 ٢٣٢ ١٦٣ ٦٩ ٦١  و٥  و٤  و٣التعليم قبل اجلامعي / التعليم الثانوي العام العايل

 ٤٢٢ ٢٣١ ١٩١ ٢  ٥  و٤  و٣ الثانوية باللغة اإلنكليزية املدرسة
    ١ )١(جامعة سانت مارتن

   . جامعية، الفصل الدراسي األولةدرجللحصول على طالب   )١( 
  . ٢٠٠٤املكتب املركزي لإلحصاء، احلولية اإلحصائية جلزر األنتيل اهلولندية لعام   :املصدر  
  

   ٤اجلدول 
  جزر األنتيل اهلولنديةبون من املدارس،رتسامل  

   جزر األنتيل اهلولندية،٢٠٠١ وتعداد عام ١٩٩٢تعداد عام     
   ) سنة فأكثر١٥(يف جمموعهم السكان :  من املدارساملتسربنياملتعلقة برقام األ    

 ٢٠٠١  ١٩٩٢ 
 املتسربون من املدارس  املتسربون من املدارس  

  

الــــــــــــــــسكان 
ســــــــــــــنة  ١٥
 العدد *فأكثر

النــــــــــــــسبة 
  املئوية

ــسكان  الـــــــــــــ
ســــــــــــــنة  ١٥
 العدد فأكثر

ــسبة  النـــــــــ
 املئوية

 ٣٩,٧ ٢ ٨٠٢ ٧ ٠٥٠  ٥٣,٠ ٣ ٥٧٠ ٦ ٧٣٨ بونري

 ٣٦٤١,٨ ١٨٨ ٨٦ ٥٠١  ٤٨٥٠,٣ ٠٣٨ ٩٥ ٥٩٣ كوراساو

 ٤٢,٩ ٨ ٣٣٥ ١٩ ٤٥١  ١٢٥٤,٨ ٣٠٩ ٢٢ ٤٤٧ سانت مارتن

 ٤٦,٤ ٦٨٧ ١ ٤٨١  ٦٠,١ ٦٩٣ ١ ١٥٤ سانت إيوستاتيوس

 ٤٨,٤ ٤٠٥ ٨٣٦  ٦٥,٩ ٥٤٤ ٨٢٦ سابا

   ٤٨٤٢,٠ ٤١٧ ١١٥ ٣١٩  ٦٥٥١,٤ ١٥٤ ١٢٦ ٧٥٨ يةدجزر األنتيل اهلولن
 ســنة فــأكثر وغــري ملــتحقني باملــدارس، باســتثناء األفــراد غــري املعــروف ١٥الــسكان البــالغون مــن العمــر   *  

  . تعليمهم
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  )أكثر سنة ف١٥ (الذكور واإلناث: املتسربني من املدارسب األرقام املتعلقة    
 الذكور    

 ٢٠٠١  ١٩٩٢ 
 املتسربون من املدارس  املتسربون من املدارس

  
ــني    ــن ب ــذكور م ال

 النسبة املئوية العدد السكان
ــذكور ــن الــ  مــ
 العدد بني السكان

ــسبة  النـــــــــ
 املئوية

 ٣٧,١ ١ ٢٨١ ٣ ٤٤٩  ٤٧,٩ ١ ٦٠٩ ٣ ٣٥٨ بونري

 ١٤٣٨,٥ ٩٠٧ ٣٨ ٧٥٥  ٤٦,٧ ٢٠ ٥٣١ ٤٣ ٩٢٣ كوراساو

 ٤٣,٢ ٤ ٠٦٦ ٤٠٦,٩  ٥٤,٦ ٦ ٠٥٥ ١١ ٠٩٩ سانت مارتن

 ٤٥,١ ٣٣٢ ٧٣٦  ٥٧,٦ ٣٤٠ ٥٩٠ سانت إيوستايتوس

 ٤٥,٦ ١٨٣ ٤٠١  ٦٤,٩ ٢٦٤ ٤٠٧ سابا

 ٢٠٣٩,٤ ٧٦٩ ٧٤٧,٥٢  ٤٨,٥ ٢٨ ٧٩٩ ٥٩ ٣٧٧ جزر األنتيل
  

 اإلناث    
 ٢٠٠١  ١٩٩٢ 

 املتسربات من املدارس  املتسربات من املدارس  

  
اإلنــاث مــن بــني 

  النسبة املئوية العدد السكان
  بني  من ثاإلنا

 العدد السكان
ــسبة  النـــــــــ

 املئوية

 ٤٢,٢ ١ ٥٢١ ٣ ٦٠١  ٥٨,٠ ١ ٩٦١ ٣ ٣٨٠ بونري

 ٢١٤٤,٦ ٢٨١ ٤٧ ٧٤٦  ٢٧٥٣,٢ ٥٠٧ ٥١ ٦٧٠ كوراساو

 ٤٢,٥ ٤ ٢٦٩ ١٠ ٠٤٥  ٥٥,١ ٦ ٢٥٤ ١١ ٣٤٨ سانت مارتن

 ٤٧,٧ ٣٥٥ ٧٤٥  ٦٢,٦ ٣٥٣ ٥٦٤ سانت إيوستاتيوس

 ٥١,٠ ٢٢٢ ٤٣٥  ٦٦,٨ ٢٨٠ ٤١٩ سابا

 ٢٧٤٤,٢ ٦٤٨ ٦٢ ٥٧٢  ٣٦٥٤,٠ ٣٥٥ ٦٧ ٣٨١  اهلولنديةجزر األنتيل
    

   سنة٢٤- ١٥الشباب البالغون من العمر : املتسربني من املدارسب األرقام املتعلقة    
  
 ٢٠٠١  ١٩٩٢ 

  ن من املدارسوباملتسر  
ن مــــــــن واملتــــــــسرب
 املدارس

  

السكان البـالغون   
مـــــــــن العمـــــــــر 

  النسبة املئوية العدد  ** سنة٢٤‐١٥

ــالغون   ــسكان الب ال
ــر   ــن العمـــــــ  مـــــــ

 العدد **٢٤‐١٥
النـــــــسبة 
 املئوية

 ٤٢,٦ ٢٨٥ ٦٦٩ ٤٣,٥ ٣٩٥ ٩٠٩ بونري 
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 ٢٠٠١  ١٩٩٢ 

  ن من املدارسوباملتسر  
ن مــــــــن واملتــــــــسرب
 املدارس

  

السكان البـالغون   
مـــــــــن العمـــــــــر 

  النسبة املئوية العدد  ** سنة٢٤‐١٥

ــالغون   ــسكان الب ال
ــر   ــن العمـــــــ  مـــــــ

 العدد **٢٤‐١٥
النـــــــسبة 
 املئوية

 ٤٥,٢ ٢ ٥٩٢ ٥ ٧٣٧ ٤٥,٣ ٥ ٣٥٥ ١١ ٨١٣ كوراساو

 ٣٩,٨ ٨٣٠ ٢ ٠٨٤ ٥٣,١ ١ ٧٣٨ ٣ ٢٧٥ مانت مارتن

 ٤٥,٩ ٦١ ١٣٣ ٥٢,٧ ٦٩ ١٣١ نت إيوستاتيوسسا

 ٢٢,١ ١٥ ٦٨ ٥١,٧ ٤٥ ٨٧ سابا

 ٤٣,٥ ٣ ٧٨٣ ٨ ٦٩١ ٤٦,٩ ٧ ٦٠٢ ١٦ ٢١٥ جزر األنتيل اهلولندية

  
 سنة فأكثر غـري امللـتحقني باملـدارس، باسـتثناء األفـراد غـري املعـروف        ١٥السكان البالغون من العمر       **  

  .تعليمهم
  

 ٢٤- ١٥الذكور واإلنـاث البـالغون مـن العمـر          : تسربني من املدارس  املب األرقام املتعلقة   
 سنة

 الذكور  
 ٢٠٠١  ١٩٩٢ 

 ن من املدارسواملتسرب  ن من املدارسواملتسرب  

  
الـــــذكور مـــــن 
 العدد بني السكان

النــــــــــــــسبة 
  املئوية

الذكور من بني   
 العدد السكان

ــسبة  النـــــــــ
 املئوية

 ٤٥,٦ ١٤٦ ٣٢٠ ٤٧,٨ ٢٢١ ٤٦٢ بونري

 ٤٧,٧ ١ ٤٢٤ ٢ ٩٨٤ ٤٩,٧ ٣ ٠١٨ ٦ ٠٧٨ كوراساو

 ٤٣,٢ ٤٥٠ ١ ٠٤٢ ٥٥,٥ ٨٧٣ ١ ٥٧٢ سانت مارتن

 ٤٦,٩ ٣٠ ٦٤ ٤٨,٢ ٤٠ ٨٣ سانت إيوستاتيوس

 ٢٧,٣ ٩ ٣٣ ٤٢,١ ١٦ ٣٨ سابا

 ٤٦,٣ ٢ ٠٥٩ ٤ ٤٤٣ ٥٠,٦ ٤ ١٦٨ ٨ ٢٣٣ جزر األنتيل اهلولندية
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 اإلناث  
 ٢٠٠١  ١٩٩٢ 

 املتسربات من املدارس  املدارساملتسربات من   

  
ث مــن بـــنياإلنــا 

 العدد السكان
النــــــــــــــسبة 

  املئوية
ــني ــن ب ــاث م اإلن

 العدد السكان
ــسبة  النـــــــــ

 املئوية

 ٣٩,٨ ١٣٩ ٣٤٩ ٣٨,٩ ١٧٤ ٤٤٧ بونري

 ٤٢,٤ ١ ١٦٨ ٢ ٧٥٣ ٤٠,٧ ٢ ٣٣٧ ٥ ٧٣٥ كوراساو

 ٣٦,٥ ٣٨٠ ١ ٠٤٢ ٥٠,٨ ٨٦٥ ١ ٧٠٣ سانت مارتن

 ٤٤,٩ ٣١ ٦٩ ٦٠,٤ ٢٩ ٤٨ سانت إيوستاتيوس

 ١٧,١ ٦ ٣٥ ٥٩,٢ ٢٩ ٤٩ سابا

 ٤٠,٦ ١ ٧٢٤ ٤ ٢٤٨ ٤٣,٠ ٣ ٤٣٤ ٧ ٩٨٢ جزر األنتيل اهلولندية

  
 .املكتب املركزي لإلحصاء :املصدر 
  

   ٥اجلدول 
 عدم اإلملام بالقراءة والكتابة بني الرجال

  ١٩٩٢تعداد عام 

 اجملموع

ــتح  ــري امللــ ــسكان غــ قني الــ
باملـــــدارس البـــــالغون مـــــن 

  سنة فأكثر١٥العمر 
ــري  ــنيغــــ ــالقراءة امللمــــ  بــــ
  العدد املطلق،والكتابة

ــالقراءة   ــري امللمــــــني بــــ غــــ
  النسبة املئوية،والكتابة

٦,٠ ٢٠٤ ٣ ٤١٢ بونري
٣,٦ ١ ٥٨٨ ٤٤ ٣٢٧ كوراساو

٨,٧ ٩٧٤ ١١ ١٨٩ سانت مارتن
٤,٨ ٢٩ ٦٠٣ سانت إيوستايتوس

٩,١ ٣٧ ٤٠٧ سابا
٤,٧ ٢ ٨٣٢ ٥٩ ٩٣٨ جزر األنتيل اهلولندية

  
 ٢٠٠١تعداد عام   

 اجملموع

ــتحقني   ــري امللــ ــسكان غــ الــ
باملـــــدارس البـــــالغون مـــــن 

  سنة فأكثر١٥العمر 
ــالقراءة   ــري امللمــــــني بــــ غــــ

  العدد املطلق،والكتابة
ــالقراءة   ــري امللمــــــني بــــ غــــ

  النسبة املئوية،والكتابة

٣,٦ ١٢٥ ٣ ٤٤٩ بونري
٣,١ ١ ١٨٦ ٣٨ ٧٥٥ كوراساو

٤,٤ ٤١٢ ٩ ٤٠٦ سانت مارتن
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 اجملموع

ــتحقني   ــري امللــ ــسكان غــ الــ
باملـــــدارس البـــــالغون مـــــن 

  سنة فأكثر١٥العمر 
ــالقراءة   ــري امللمــــــني بــــ غــــ

  العدد املطلق،والكتابة
ــالقراءة   ــري امللمــــــني بــــ غــــ

  النسبة املئوية،والكتابة

٣,٣ ٢٤ ٧٣٦ سانت إيوستايتوس
٥,٠ ٢٠ ٤٠١ سابا

٣,٣ ١ ٧٦٧ ٥٢ ٧٤٧ جزر األنتيل اهلولندية
  
 . املكتب املركزي لإلحصاء :املصدر 
  

   ٦اجلدول 
  عدم اإلملام بالقراءة والكتابة فيما بني النساء  
  ١٩٩٢تعداد عام   

 اجملموع

 باملـــدارستحقـــات لاملغـــري 
 مــن البالغــات مــن الــسكان

  سنة فأكثر١٥العمر 
ــري  ــاتغـــ ــالقراءة امللمـــ  بـــ
  العدد املطلق،والكتابة

ــري  ــاتغـــ ــالقراءة  امللمـــ بـــ
  النسبة املئوية،والكتابة

٤,٦ ١٥٩ ٣ ٤٣١ بونري
٤,٢ ٢ ١٧٠ ٥٢ ٠٦٠ كوراساو

٨,٤ ٩٦٤ ١١ ٤٤٢ سانت مارتن
٤,٢ ٢٤ ٥٧٧ سانت إيوستاتيوس

٦,٠ ٢٥ ٤١٩ باسا
٤,٩ ٣ ٣٤٢ ٦٧ ٩٢٩ جزر األنتيل اهلولندية

  
 ٢٠٠١تعداد عام   

 اجملموع

باملـــدارس لتحقـــات غـــري امل
 مــن البالغــاتمــن الــسكان 

  سنة فأكثر١٥العمر 
ــري  ــاتغـــ ــالقراءة امللمـــ  بـــ
  العدد املطلق،والكتابة

ــري  ــاتغـــ ــالقراءة امللمـــ  بـــ
  النسبة املئوية،والكتابة

٣,٠ ١٠٩ ٣ ٦٠١ بونري
٤,٠ ١ ٩٣٠ ٤٧ ٧٤٦ كوراساو

٤,١ ٤١٣ ١٠ ٠٤٥ سانت مارتن
١,٢ ٩ ٧٤٥ سانت إيوستايتوس

١,٨ ٨ ٤٣٥ سابا
٣,٩ ٢ ٤٦٩ ٦٢ ٥٧٢ جزر األنتيل اهلولندية

  
 . املكتب املركزي لإلحصاء :املصدر 
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  األلعاب الرياضية     
، والـسباحة،  والـسباق اللينة،  كرة  ال( تشارك النساء يف خمتلف أنواع األلعاب الرياضية         - ١٠١

  ). وما إىل ذلك
  

  تنظيم األسرة     
.  جتري مؤسسة تعزيز األبوة املسؤولة كل عام محالت واسـعة النطـاق لتنظـيم األسـرة             - ١٠٢

كما أهنا تقدم برامج خاصة عن إسداء املشورة على مستوى النظـراء، وتـنظم محـالت إعالميـة        
  . جمتمعية

  
  ١١املادة     
  اوي لقاء العمل املتساوي القيمة األجر املتس    

هـوغ  ( يف قضية كان مواطنون من جزر األنتيـل طرفـا فيهـا، أصـدرت احملكمـة العليـا                    - ١٠٣
قرارا بأن التمييز بني املتزوجني وغري املتـزوجني فيمـا يتعلـق بـاألجر ال          )  حقوق اإلنسان  -ريد  

ويتـضح  . الجتماعيـة والثقافيـة    من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية وا          ٧يتفق واملادة   
 ٧أن املـادة    ) ٢٥٩، رقـم    ١٩٩٣مـايو   / أيـار  ٧حقوق اإلنسان   (من قانون السابقات القضائية     

ال تنطبق انطباقا مباشرا، غري أن ضـمان األجـر املتـساوي لقـاء العمـل املتـساوي القيمـة هـدف                      
 افتــراض أنــه وينبغــي بنــاء علــى ذلـك عــدم التــسرع إىل . جيـب أن تعمــل احلكومــة علــى حتقيقـه  

والزواج مؤشر ال ميكـن االعتمـاد عليـه         . يوجد مربر معقول وموضوعي لالختالفات يف األجر      
سـببا  جمـرد كـون املوظـف متزوجـا ال يعتـرب              يف جمال النفقة، ولـذلك فـإن       على وجود التزامات  

  . كافيا لدفع أجر أعلى لقاء نفس العمل
  

  تساوي املرأة يف أحكام وشروط العمل     
عن طريق التطبيـق املباشـر      يف جزر األنتيل اهلولندية      احلق يف املساواة يف املعاملة       كفلُي - ١٠٤

 مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة       ٢٦يف النظام القانوين حلظر التمييز الوارد يف املادة        
ووفقـا لقـانون    .  من اتفاقيـة محايـة حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية             ١٤والسياسية واملادة   

 مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة         ٢٦لسابقات القضائية املرعـي، تعـين طبيعـة املـادة           ا
أن بوسـع احملـاكم أن تطبقهـا تطبيقـا مباشـرا،            - الدقيقة الصياغة وال شروط فيهـا        -والسياسية  

، ومـا إذا كـان   ٢٦مبعىن أهنا ستدرس ما إذا كان تطبيق حكم تـشريعي معـني ال يتـسق واملـادة           
  .  باملستطاع اعتبار هذا احلكم ملزمابالتايل
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 ويتمثل أحد التغيريات اهلامة يف تـشريعات العمـل يف إدخـال عـدد مـن األحكـام الـيت                      - ١٠٥
، مثل سـاعات العمـل القـصوى، وسـاعات الراحـة، وفتـرات              العامالت يف اخلدمة املرتلية   حتمي  

  . دفوعة األجرالتوقف عن العمل، وأحكام األجر اإلضايف، والعطالت الرمسية امل
 ويقدم اجلدول الوارد أدنـاه حملـة عامـة عـن متوسـط األجـر الـشهري للرجـال والنـساء           - ١٠٦

ومثـة اختالفـات    . وتقـوم األرقـام علـى التعـدادات الثالثـة الـسابقة           . واالختالفات القائمة بينهما  
ة ، كـان متوسـط دخـل املـرأ        ١٩٨١ففـي عـام     . كبرية بني الرجال والنساء فيما يتصل بالـدخل       

ويف الـسنوات الـيت تلـت ذلـك، اخنفـض         . عن متوسط دخـل الرجـل     املائة    يف ٤٠,٧يقل بنسبة   
هذا الفرق قليال، ولكن أحدث األرقـام تـشري إىل أن متوسـط دخـل املـرأة ال يـزال يقـل بنـسبة                        

وينبغـي مـع    . وهكذا قل هذا الفارق بشدة فيما بني الفترتني       .  عن متوسط دخل الرجل    ٢٧,٤
  . الجتاه متابعة دقيقة وإيالؤه اهتماما أكرب يف السياسة العامةذلك متابعة هذا ا

  
   ٧اجلدول 

   جزر األنتيل اهلولندية  بغيلدراتمتوسط الدخل الشهري حسب النوع اجلنساين    

  الفرق  النساء  الرجال  
كنــــسبة دخــــل املــــرأة  

  دخل الرجلمئوية من 

٥٩,٣ ٦٠٦  ٨٨٢   ١ ٤٨٨  ١٩٨١تعداد 
٦٢,٨ ٩٧٠  ١ ٦٣٩ ٢ ٦٠٩  ١٩٩٢تعداد 
٦٧,٩ ١ ٠١١ ٢ ١٣٥ ٣ ١٤٦  ٢٠٠١تعداد 

  
  . املكتب املركزي لإلحصاء  :املصدر  
  

، أصــبح مــن حــق النــساء العــامالت احلــصول علــى   ١٩٩٩أبريــل / نيــسان٢٩ ومنــذ - ١٠٧
إجــازة محــل بــأجر كامــل ملــدة تتــراوح بــني أربعــة وســتة أســابيع قبــل املوعــد املتوقــع للــوالدة،   

ويبلـغ  . فعليـة بأجر كامل لفتـرة تتـراوح بـني سـتة ومثانيـة أسـابيع بعـد الـوالدة ال                  إجازة أمومة   و
 احلمل واألمومة اثين عشر أسبوعا جيب أن يكون ستة أسـابيع منـها علـى            احلد األقصى إلجازة  

  ). بغض النظر عن مدة اإلجازة الفعلية املأخوذة قبل الوالدة(األقل بعد الوالدة 
مــىت تبــدأ إجــازة احلمــل اخلاصــة هبــا، علــى أســاس املوعــد املتوقــع    وتقــرر املــرأة ذاهتــا - ١٠٨

للــوالدة الــذي حيــدده ممــارس عــام، أو قابلــة، أو أخــصائي والدة، مــع إيــالء االعتبــار الواجــب   
  . لألحكام التشريعية الواردة آنفا

 قـد  ويقضي القانون املدين جلزر األنتيل اهلولندية بأنه ال جيوز لـصاحب العمـل إهنـاء ع                - ١٠٩
  .  احلمل واألمومةعمل أي سيدة أثناء فترة إجازة
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   كوراساو    
وكـان هــذا  .  يف املائـة ١٥,٨، بلـغ معـدل البطالـة    ٢٠٠١ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢٩ يف - ١١٠

 يف  ١٦,٩ (١٩٩٢عن الرقم املأخوذ من التعـداد الـسابق يف عـام            املائة    يف ١يقل مبا يزيد على     
، كـان   ١٩٩٢ويف عـام    .  يف املائة  ١٨,٠وللنساء  املائة    يف ١٣,٧وكان املعدل للرجال    ). املائة

وهكــذا حــدث فيمــا بــني  . للنــساءاملائــة   يف٢١,٥  وللرجــالاملائــة   يف١٥,٣هــذان الرقمــان 
ومع ذلك كان معدل بطالة الشباب بـني النـساء أعلـى            .  نقطة مئوية  ٣,٥النساء اخنفاض قدره    

  .  يف املائة٣٧,٥لنساء بني اواملائة   يف٣٠,٥لرجال بني اوبلغ معدل البطالة : منه بني الرجال
  ٨اجلدول 

   كوراساو، معدل االشتراك ومعدل البطالة يف سنوات التعداد، القوة العاملة    
  ٢٠٠١  ١٩٩٢  ١٩٨١  ١٩٧٢  ١٩٦٠  

 ٦٨٦ ٤٧ ٦٤٢ ٥١ ٢٩٠ ٤٧ ٩٣٥ ٤١ ٤٢٩ ٣٤  عاملونال

 ٩٧٣ ٨ ٥٣٤ ١٠ ٠٠٦ ١٢ ٧١٦ ٦ ٠٤٦ ٥  عاطلونال

 ٦٥٩ ٥٦ ١٧٦ ٦٢ ٢٩٦ ٥٩ ٦٥١ ٤٨ ٤٧٥ ٣٩  ملةالقوة العا

 ٦٢٧ ١٣٠ ٠٩٧ ١٤٤ ٣٨٨ ١٤٧ ٨٨٤ ١٤٦ ١٨١ ١٢٥جمموع السكان     

 ٤٣,٣ ٤٣,١ ٤٠,٢ ٣٣,١  ٣١,٥  معدل االشتراك

 ١٥,٨ ١٦,٩ ٢٠,٢ ١٣,٨  ١٢,٨  معدل البطالة

  
  .املكتب املركزي لإلحصاء  :املصدر  
  

ــبني اجلــدول  - ١١١ ــة كة يف  أن الفــوارق يف املــشار ٩ وي ــذكور  القــوة العامل ــة بــني ال  والبطال
  . واإلناث قد اخنفضت اخنفاضا كبريا على امتداد العقود األخرية

   ٩اجلدول 
 البيانات األساسية لسوق العمل للرجال والنساء

  ٢٠٠١   ١٩٩٢  كوراساو
 الفرق النساء الرجال الفرق النساء الرجال  

   ١٣٨ ٢٣ ٥٤٨ ٢٤   ٠١٩ ٢٢ ٦٢١ ٢٩ العاملون

   ٠٨٣ ٥ ٨٩٠ ٣   ٩٨٩ ٥ ٥٤٥ ٤ العاطلون

   ٢٢١ ٢٨ ٤٣٨ ٢٨   ٠٠٨ ٢٨ ١٦٦ ٣٤ القوة العاملة

   ١١٨ ٧٠ ٥٠٩ ٦٠   ٩٢١ ٧٥ ١٧٦ ٦٨ جمموع السكان     

٥٠ معدل االشتراك ,٣٦ ١ ,١٣ ٩ ,٤٧ ٢ ,٤٠ ٠ ,٦ ٢ ,٨ 

١٣ معدل البطالة ,٢١ ٣ ,٨ ٤ ,١٣ ١ ,١٨ ٧ ,٤ ٠ ,٣ 

  . كتب املركزي لإلحصاءامل  :املصدر  
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ومثة فجـوة   .  غيلدرا أنتيليا  ٢ ٠٧٧ وكان متوسط الدخل الشهري، ملن لديهم دخل،         - ١١٢
 غيلــدرا ٢ ٦٧٥كــبرية بــني متوســط دخلــي الرجــال والنــساء، إذ يبلــغ متوســط دخــل الرجــل  

ن ، كـان الرقمـان املقـابال      ١٩٩٢ ويف عـام     . غيلـدرا أنتيليـا    ١ ٥٥٨أنتيليا ومتوسط دخل املرأة     
ــا للرجــال ١ ٩٤١ ــدرا أنتيلي ــا للنــساء ١ ٠٨١  و غيل ــدرا أنتيلي وال يعــين هــذا أن القــدرة  .  غيل

ويـتعني أن يؤخـذ التـضخم يف    : الشرائية ازدادت هبذه القيمـة املطلقـة علـى امتـداد نفـس الفتـرة         
ــار ــضخم يف       . االعتب ــدل الت ــب املركــزي لإلحــصاء أن مع ــصادرة عــن املكت ــات ال ــد البيان وتفي
 يف  ٢٤,٨ بلـغ    ٢٠٠١ينـاير   / وكانون الثـاين   ١٩٩٢يناير  /ترة ما بني كانون الثاين     للف كوراساو

املائـة    يف١٠وهذا يعـين أن الـدخل احلقيقـي علـى امتـداد كامـل هـذه املـدة ازداد بنـسبة                     . املائة
ــة   يف١٥للرجــال، وبنــسبة  ــساءاملائ  ٥٥,٧، بلــغ متوســط أجــر اإلنــاث  ١٩٩٢ويف عــام . للن

ــة  يف ــن متوســط دخــل  املائ ــام     م ــول ع ــسبة ازدادت حبل ــذه الن ــد أن ه ــذكور، بي  إىل ٢٠٠١ ال
  . وهذه هي أدىن نسبة مئوية يف جزر األنتيل اهلولندية. ٥٨,٢

  
  بونري    

ــاين ٢٩ يف - ١١٣ ــاير / كــانون الث ــة   ٢٠٠١ين ــدل البطال ــغ مع ــة٩,١، بل ــى  .  يف املائ ــذا أعل وه
ــسابق يف عــام      إىل ــه وقــت التعــداد ال ما كــان هــذا املعــدل  ، عنــد١٩٩٢حــد مــا عمــا كــان علي

املائـة   يف ٩,٠وكان معدال البطالة للرجال والنساء مها نفس املعـدلني تقريبـا، أي             . املائة يف ٨,٣
املائـــة  يف ٧,١، كــان الرقمـــان املقــابالن مهــا    ١٩٩٢ويف عــام  . علــى التـــوايل املائــة    يف٩,٢ و
لنقاط املئوية للرجـال   من ا٠,٧وهكذا حدث خالل هذه الفترة زيادة قدرها     .  يف املائة  ١٠,١ و

بيـد أن بطالـة الـشباب كانـت أعلـى بـني الرجـال        .  من النقاط املئوية للنساء١,٠واخنفاض قدرة   
  ). على التوايلاملائة   يف١٧,٠ املائة و  يف٢٥,٨(عنها بني النساء يف بونري 

  
   ١٠اجلدول 

   ، معدل االشتراك ومعدل البطالة يف سنوات التعداد، بونريالقوة العاملة
  ٢٠٠١  ١٩٩٢  ١٩٨١  ١٩٧٢  ١٩٦٠  

 ٨٦٥ ٤ ٤٣٠ ٤ ٠٣١ ٣ ٠٣٠ ٢ ٠٠٧ ١  عاملونال

 ٤٨٦  ٤٠٢  ٣٩٥  ٤٣٠ ٣٦٩  عاطلونال

 ٣٥١ ٥ ٨٣٢ ٤ ٤٢٦ ٣ ٤٦٠ ٢ ٤٠٣ ١  القوة العاملة

 ٧٩١ ١٠ ١٨٧ ١٠ ٢٤٩ ٨ ٨١٢ ٥ ٧٣٣ ٥ جمموع السكان    

 ٤٩,٦ ٤٧,٤ ٣٩,١ ٢٩,٨  ٢٤,١  معدل االشتراك

 ٩,١  ٨,٣  ١١,٥ ١٧,٥ ٢٩,٢  ةمعدل البطال

  
  . املكتب املركزي لإلحصاء  :املصدر  
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. يف معــدل اشــتراك النــساءاملائــة   يف٤,٦ حــدوث زيــادة قــدرها ١١ ويــبني اجلــدول - ١١٤
املائـة    يف٩إىل املائـة    يف١٤وهكذا ضـاقت الفجـوة بـني معـديل اشـتراك الرجـال والنـساء مـن                 

ر إىل حــدوث زيــادة يف معــدل بطالــة الــذكور، مل يكــن وبــالنظ. فيمــا بــني التعــدادين الــسابقني
  . ٢٠٠١هناك فرق يذكر بني معديل البطالة للرجال والنساء يف بونري يف عام 

  
   ١١اجلدول 

 البيانات األساسية لسوق العمل للرجال والنساء
  ٢٠٠١   ١٩٩٢  بونري

 الفرق النساء الرجال الفرق النساء الرجال  

   ٢٥٠ ٢ ٦١٥ ٢   ٨٥٠ ١ ٥٨٠ ٢ العاملون

   ٢٢٨ ٢٥٨   ٢٠٦ ١٩٦ العاطلون

   ٤٧٨ ٢ ٨٧٣ ٢   ٠٥٦ ٢ ٧٧٦ ٢ القوة العاملة

   ٤٨٥ ٥ ٣٠٦ ٥   ٠٦٣ ٥ ١٢٤ ٥ جمموع السكان     

٥٤ معدل االشتراك ,٤٠ ٢ ,١٣ ٦ ,٥٤ ٦ ,٤٥ ١ ,٩ ٢ ,٠ 

٧ معدل البطالة ,١٠ ١ ,٣ ٠ ,٩ ٠ ,٩ ٠ ,٠ ٢ ,٢ 

  
  . ركزي لإلحصاءاملكتب امل  :املصدر  
  

  الدخل   
وكانـت هنـاك    .  غيلدرا أنتيليا  ١٩٨٧ بلغ متوسط الدخل الشهري، ملن لديهم دخل،         - ١١٥

ــساء،     ــدخل للرجــال والن ــغ متوســط دخــل الرجــال   إذ فجــوة كــبرية يف متوســط ال  ٢ ٣٤٢بل
، كـان الرقمـان   ١٩٩٢ويف عـام  .  غيلـدرا أنتيليـا  ١ ٦٠٨غيلدرا أنتيليا ومتوسط دخـل النـساء     

ويف حــني كــان .  غيلــدرا أنتيليــا للنــساء٩٧٩  و غيلــدرا أنتيليــا للرجــال١ ٥٨٢املقــابالن مهــا 
 من متوسط أجـر الـذكور، ازداد هـذا يف            يف املائة  ٦١,٩ ،١٩٩٢يف عام    متوسط أجر اإلناث  

  .  يف املائة٦٨,٧ إىل ٢٠٠١عام 
  

  سانت مارتن   
 ٢٠٠١ يف عــام ١٧ ٧٧٧ن هــو  يف ســانت مــارتلقــوة العاملــة كــان احلجــم املطلــق ل- ١١٦

ويعـزى هـذا حتمـا      . ١ ٥٥٩ أي أنـه حـدث نقـص قـدره           - ١٩٩٢ يف عـام     ١٩ ٣٣٦مقابل  
 ٥٨,١ تبلـغ    القوة العاملـة  وكان يبدو أن    . إىل حد كبري إىل حدوث تغريات يف هيكل السكان        

وهـذه نـسبة عاليـة، علـى الـرغم مـن أهنـا تقـل إىل حـد مـا عمـا                   . مـن جممـوع الـسكان     املائة   يف
  ).  يف املائة٦٠ (١٩٩٢نت عليه يف عام كا
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يف عـــام املائـــة   يف٣٠,٩:  وعلـــى مـــر الـــزمن، ازداد معـــدل االشـــتراك زيـــادة كـــبرية - ١١٧
 ٥٨,١  و؛١٩٨١يف عــــام املائــــة   يف٤٩,٤  و؛١٩٧٢يف عــــام املائــــة   يف٤٣,٧  و؛١٩٦٠

ومن ناحيـة   . العملويرجع هذا إىل حد كبري إىل زيادة اشتراك النساء يف سوق            . حاليااملائة   يف
أخــرى، ازداد النــشاط االقتــصادي يف ســانت مــارتن أيــضا زيــادة كــبرية علــى امتــداد العقــود     

  . األخرية
  

   ١٢اجلدول 
  سوق العمل، معدل االشتراك ومعدل البطالة يف سنوات التعداد، سانت مارتن 

  ٢٠٠١  ١٩٩٢  ١٩٨١  ١٩٧٢  ١٩٦٠  

 ٤٩٥ ١٥  ٩١١ ١٦  ٩٩٨ ٥ ١١٢ ٣ ٧٩٣   عاملونال

 ٢٨٢ ٢  ٤٢٥ ٢  ٤٩٩ ٢٩٨ ٥٠   عاطلونال

 ٧٧٧ ١٧  ٣٣٦ ١٩  ٤٩٧ ٦ ٤١٠ ٣ ٨٤٣   القوة العاملة

 ٥٩٤ ٣٠  ٢٢١ ٣٢  ١٥٦ ١٣ ٨٠٧ ٧ ٧٢٨ ٢جمموع السكان     

 ٥٨,١ ٦٠,٠  ٤٩,٤  ٤٣,٧  ٣٠,٩  معدل االشتراك

 ١٢,٨  ١٢,٥  ٧,٧  ٨,٧  ٥,٩  معدل البطالة

  
  . حصاءاملكتب املركزي لإل  :املصدر  
  

وكان هـذا تقريبـا     .  يف املائة  ١٢,٨، بلغ معدل البطالة     ٢٠٠١يناير  / ويف كانون الثاين   - ١١٨
غـري أنـه كـان أعلـى        .  يف املائـة   ١٢,٥الذي بلغ   و ١٩٩٢ يف عام     الذي حدث  هو نفس املعدل  

 بلـغ معـدل    ١٩٨١  و ١٩٧٢  و ١٩٦٠فـي أعـوام     ف: مما كـان عليـه وقـت التعـدادات الـسابقة          
  . على التوايلاملائة   يف٧,٧ املائة و  يف٧,٨ املائة و يف ٥,٩البطالة 
، تقلـصت الفجـوة بـني معـديل اشـتراك       ٢٠٠١  و ١٩٩٢ ويف الفترة مـا بـني تعـدادي          - ١١٩

الرجال والنساء مبعـدل نقطـتني مئـويتني، ويرجـع ذلـك أساسـا إىل حـدوث اخنفـاض يف معـدل                 
يف سـانت مـارتن أعلـى معـدل يف          وحىت مع ذلك ظل معدل اشـتراك الرجـال          . اشتراك الرجال 

  . ورمبا كان السبب يف االخنفاض هو التوزيع العمري األكثر تساويا فيما بني السكان. البلد
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   ١٣اجلدول 
  البيانات األساسية لسوق العمل للرجال والنساء

  ٢٠٠١   ١٩٩٢  سانت مارتن
 الفرق النساء الرجال الفرق النساء الرجال  

   ١٦٣ ٧ ٣٣٢ ٨   ٥٧٤ ٧ ٣٣٧ ٩ العاملون

   ٣٠٣ ١ ٩٧٩   ٣٦٥ ١ ٠٦٠ ١ العاطلون

   ٤٦٦ ٨ ٣١١ ٩   ٩٣٩ ٨ ٣٩٧ ١٠ القوة العاملة

   ٧٠٤ ١٥ ٨٩٠ ١٤   ٣٢٠ ١٦ ٩٠١ ١٥ جمموع السكان     

٦٥ معدل االشتراك ,٥٤ ٤ ,١٠ ٨ ,٦٢ ٦ ,٥٣ ٥ ,٨ ٩ ,٦ 

١٠ معدل البطالة ,١٥ ٢ ,٥ ٣ ,١٠ ١ ,١٥ ٥ ,٤ ٤ ,٩ 

  
  . املكتب املركزي لإلحصاء  :صدرامل  
  

  الدخل  
وكانـت  .  غيلـدرا أنتيليـا    ٢ ٥١٣ كان متوسـط الـدخل الـشهري، ملـن لـديهم دخـل،               - ١٢٠

 ٢ ٩٢٨هناك فجوة كبرية بني متوسط دخلي الرجال والنساء، إذ بلغ متوسـط دخـل الرجـال            
 ،١٩٩٢ويف عــام .  غيلـدرا أنتيليـا  ٢ ٠٥٥غيلـدرا أنتيليـا، يف حـني بلـغ متوسـط دخـل النـساء        

.  غيلـدرا أنتيليـا للنـساء      ١ ٤٣٦  و  غيلـدرا أنتيليـا للرجـال      ٢ ١٦٩كان الرقمـان املقـابالن مهـا        
مـن متوسـط    املائـة     يف ٦٦,٢،  ١٩٩٢ويف الوقت الذي كان فيه متوسط أجر اإلنـاث يف عـام             

  .  يف املائة٧٠,٢ إىل ٢٠٠١دخل الرجال، ازداد هذا الرقم حبلول عام 
  

  وس سانت أيوستايت  
ويزيـد هـذا الـرقم قلـيال     . من جممـوع الـسكان    املائة    يف ٤٩,٥ تبلغ نسبة القوة العاملة      - ١٢١

وعلــى مــر الــزمن، ازداد معــدل االشــتراك ).  يف املائــة٤٨,٤ (١٩٩٢عمــا كــان عليــه يف عــام 
 ٤١,٣  و،١٩٧٢يف عــام املائــة   يف٣٢,٣  و،١٩٦٠يف عــام املائــة   يف٢٥,٤: زيــادة كــبرية

ويرجــع هــذا إىل حــد كــبري إىل  . ٢٠٠١يف عــام املائــة   يف٤٩,٥  و،١٩٨١ عــام يفاملائــة  يف
ومن ناحية أخرى، ازداد النـشاط االقتـصادي يف سـانت           . زيادة اشتراك النساء يف سوق العمل     

  . إيوستاتيوس أيضا زيادة كبرية على امتداد العقد املاضي
وكــان هــذا .  يف املائــة٨,٥ ، بلــغ معــدل البطالــة٢٠٠١ينــاير / كــانون الثــاين٢٩ ويف - ١٢٢

  ).  يف املائة٤,٢(أعلى بقليل من مثلي الرقم املسجل يف التعداد السابق 
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 أيــضا أعلــى مــن املعــدالت الــيت أشــارت إليهــا  ٢٠٠١ وكــان معــدل البطالــة يف عــام  - ١٢٣
 ١٩٧٢، وإن كان ال يفوق بكثري الرقمني املـسجلني يف عـامي             ١٩٩٢التعدادات السابقة لعام    

  ). على التوايلاملائة   يف٧,٣ املائة و  يف٨,٣( ١٩٨١ و
  

   ١٤اجلدول 
  سانت إيوستاتيوس، ومعدل البطالة يف سنوات التعداد، معدل االشتراك القوة العاملة

  ٢٠٠١  ١٩٩٢  ١٩٨١  ١٩٧٢  ١٩٦٠  

 ٠٣٨ ١ ٨١٧ ٤٦٥ ٣٥٦  ٢٧٨  عاملونال

 ٩٦ ٥٠ ٧٩ ٨٠ ٧١   عاطلونال

 ١٣٤ ١ ٨٦٧ ٥٤٤ ٤٣٦  ٣٤٩  القوة العاملة

 ٢٩٢ ٢ ٨٣٩ ١ ٣٥١ ١ ٣٨١ ١ ٠١٤ ١جمموع السكان     

٢٥  معدل االشتراك ,٣٢ ٤ ,٤١ ٣ ,٤٨ ٣ ,٤٩ ٤ ,٥ 

٠  معدل البطالة ,٨ ٨ ,٧ ٣ ,٤ ٣ ,٨ ٢ ,٥ 

  
  . املكتب املركزي لإلحصاء  :املصدر  
  

 وشــهدت ســانت إيوســتاتيوس أيــضا اخنفاضــا كــبريا يف الفــروق بــني معــديل اشــتراك    - ١٢٤
  . ثاث والذكور ومعديل بطالتهما على امتداد فترة السنوات التسع بني التعدادين السابقنياأل
  

   ١٥اجلدول 
 البيانات األساسية لسوق العمل للرجال والنساء 

  ٢٠٠١   ١٩٩٢  سانت إيوستاتيوس
 الفرق النساء الرجال الفرق النساء الرجال  

   ٤٦٢ ٥٧٦   ٣٢٧ ٤٩٠ العاملون

   ٥٢ ٤٤   ٣١ ١٩ العاطلون

   ٥١٤ ٦٢٠   ٣٥٨ ٥٠٩ القوة العاملة

   ١٥٤ ١ ١٣٨ ١   ٨٩٧ ٩٤٢ جمموع السكان     

٥٤ معدل االشتراك ,٣٩ ٠ ,١٤ ٩ ,٥٤ ١ ,٤٤ ٥ ,٩ ٥ ,٩ 

٣ معدل البطالة ,٨ ٧ ,٤ ٧ ,٧ ٩ ,١٠ ١ ,٣ ١ ,٠ 

  
  . املكتب املركزي لإلحصاء  :املصدر  
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  الدخل  
وكانـت  .  غيلـدرا أنتيليـا    ٢ ٢٧٠الـشهري، ملـن لـديهم دخـل،          كان متوسـط الـدخل       - ١٢٥

 ٢ ٨٠٧هناك فجوة كبرية بني متوسط دخلي الرجال والنساء، إذ بلغ متوسـط دخـل الرجـال            
، كــان  ١٩٩٢ويف عــام  .  غيلــدرا أنتيليــا ١ ٧٠١غيلــدرات أنتيليــة ومتوســط دخــل النــساء     

ويف .  غيلـدرات أنتيليـة للنـساء      ١ ٠٠٩  و  غيلدرا أنتيليا للرجـال    ١ ٨١٦الرقمان املقابالن مها    
مـن متوسـط دخـل الـذكور،       املائـة     يف ٥٥,٦،  ١٩٩٢حني كان متوسط أجر اإلنـاث يف عـام          

  .  يف املائة٦٠,٦ إىل ٢٠٠١ازداد هذا الرقم حبلول عام 
  

  سابا
. مـن جممـوع الـسكان     املائـة     يف ٤٧,٢ فـردا    ٦٣٧ البـالغ عـددها      القوة العاملة  تشكل   - ١٢٦
).  يف املائـة   ٤٨,٤ (١٩٩٢االشـتراك هـذا بكـثري عـن معـدل االشـتراك يف عـام                يقل معدل    وال

 ،١٩٦٠يف عــام املائــة   يف٢٥,٤: وعلــى مــر الــسنني، ازداد معــدل االشــتراك زيــادة كــبرية      
ــة   يف٣٢,٣ و ــام املائ ــة   يف٤١,٣  و،١٩٧٢يف ع ــة   يف٤٧,٢  و،١٩٨١يف املائ ــااملائ . حالي

ومـن ناحيـة أخـرى، ازداد    . شتراك النساء يف سوق العمـل ويعزى هذا إىل حد كبري إىل زيادة ا      
  . النشاط االقتصادي يف سابا أيضا على امتداد العقد املاضي

وكــان هــذا .  يف املائــة٦,١ معــدل البطالــة بلــغ، ٢٠٠١ينــاير / كــانون الثــاين٢٩ ويف - ١٢٧
.  يف املائـة   ٤,٢الرقم يزيد بقليل عما كان عليه وقت التعداد الـسابق، إذا بلـغ املعـدل حينـذاك                  

ونظرا لصغر حجم األرقام الداخلة يف ذلك، فقد ال يكون هذا املؤشـر هامـا جـدا مـن الناحيـة                     
  . اإلحصائية

  
   ١٦اجلدول 

  ، معدل االشتراك ومعدل البطالة يف سنوات التعداد، ساباالقوة العاملة    
  

 ٢٠٠١ ١٩٩٢ ١٩٨١ ١٩٧٢ ١٩٦٠ 

 ٥٩٨ ٥٢٤ ٣٧٠ ٢٨٧ ٢٤٧ العاملون

 ٣٩ ٢٣ ٢٩ ٢٦ ٢ عاطلونال

 ٦٣٧ ٥٤٧ ٣٩٩ ٣١٣ ٢٤٩ القوة العاملة

 ١ ٣٤٩ ١ ١٣٠ ٩٦٥ ٩٦٨ ٩٨٠ جمموع السكان

 ٤٧,٢ ٤٨,٤ ٤١,٣ ٣٢,٣ ٢٥,٤ معدل االشتراك

 ٦,١ ٤,٢ ٧,٣ ٨,٣ ٠,٨ معدل البطالة

  . املكتب املركزي لإلحصاء  :املصدر  
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طالة للذكور واإلنـاث الـسائدة يف اجلـزر          وتكشف سابا عن نفس أمناط االشتراك والب       - ١٢٨
  . وقلت الفروق بني اجلنسني على حنو كبري بني التعدادين السابقني. األربع األخرى

  
   ١٧اجلدول 

  البيانات األساسية لسوق العمل للرجال والنساء، سابا    
٢٠٠١ ١٩٩٢ 

 الفرق النساء الرجال الفرق النساء الرجال 

   ٢٦٩ ٣٢٩   ٢١٣ ٣١١ العاملون

   ٢٢ ١٧   ١٥ ٨ العاطلون

   ٢٩١ ٣٤٦   ٢٢٨ ٣١٩ القوة العاملة

   ٦٧١ ٦٧٨   ٥٦٦ ٥٦٤ جمموع السكان

٥٦ معدل االشتراك ,٤٠ ٦ ,١٦ ٣ ,٥١ ٣ ,٤٣ ٠ ,٧ ٤ ,٧ 

٢ معدل البطالة ,٦ ٥ ,٤ ٦ ,٤ ١ ,٧ ٩ ,٢ ٦ ,٦ 

  
  . املكتب املركزي لإلحصاء  :املصدر  
  

  الدخل    
وكان هنـاك   .  عيلدرا أنتيليا  ٢ ٣٥٤ متوسط الدخل الشهري، ملن لديهم دخل،         كان - ١٢٩

 ٢ ٨٨٢فجــوة كــبرية بــني متوســط دخلــي الرجــال والنــساء، إذ بلــغ متوســط دخــل الرجــال     
، كـان الرقمـان   ١٩٩٢ويف عـام  .  غيلـدرا أنتيليـا  ١ ٧٥٤غيلدرا أنتيليا ومتوسط دخـل النـساء     

وكـان متوسـط    .  غيلـدرا أنتيليـا للنـساء      ١ ٠٧٥  و للرجـال  غيلدرا أنتيليا    ١ ٧٥٥املقابالن مها   
وظـل هـذا الـرقم      . من متوسـط دخـل الرجـال      املائة    يف ٦١,٣ ميثل   ١٩٩٢أجر اإلناث يف عام     

وهكــذا فــإن .  يف املائــة٦٠,٩ علــى مــا كــان عليــه تقريبــا دون تغــيري، إذ بلــغ   ٢٠٠١يف عــام 
 الدخل بني الرجال والنـساء علـى امتـداد          سابا هي اجلزيرة الوحيدة اليت مل تقل فيها الفروق يف         

  . العقد املاضي
  

   ١٢املادة   
 أجــرت دائــرة الــشؤون الطبيــة والــصحية العامــة يف ســانت مــارتن دراســة استقــصائية   - ١٣٠

وتتمثـل أولويـة دائـرة      . صحية يتضح منها أن النساء يشكلن جمموعة مستهدفة حتظى باألولويـة          
تعزيز الرعاية الصحية األولية واملعيشة الصحية، مع التركيـز         الشؤون الطبية والصحية العامة يف      

  . على وجه التخصيص على رصد صحة املرأة بالتعاون مع األطباء وشركات التأمني
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 وينطبق قانون التـأمني ضـد املـرض علـى مجيـع العـاملني الـذين يقـل دخلـهم عـن حـد                         - ١٣١
، ٢٠٠٣وبلـغ يف عــام  . تيليـا  غيلـدرا أن ٢ ٧٧١,٦٠، ١٩٩٣وكـان هـذا احلـد يف عــام    . معـني 

  .  غيلدرا أنتيليا٣ ٨٤٢,٨٠، ٢٠٠٤ غيلدرا أنتيليا ويف عام ٣ ٧٥٨,٦٠
ــة باجملــان، مبــا فيهــا خــدمات األمومــة      - ١٣٢ ــة الطبي ــأمني الرعاي ــوفر الت ــة املــرض، ي  ويف حال

ويـستمر اسـتحقاق الرعايـة الطبيـة ملـدة سـنتني مـن التـاريخ             . واإلجازة املرضية املدفوعـة األجـر     
لـدى املمارســني  (الـذي يقـوم فيـه العــاملون بـاإلبالغ عـن مرضـهم، ويــشمل الفحـوص الطبيـة         

ــها واملتــصلة    ) العــامني واألخــصائيني والعــالج والتمــريض، وكــل التكــاليف الــيت ال ميكــن جتنب
، أُلغـي حـد الـسنتني علـى اسـتحقاق      ١٩٩٦ينـاير   / كانون الثاين  ١ويف  . اتصاال مباشرا باملرض  

ويشمل التأمني جراحة األسنان، شـرط أال يكـون الـسبب الـذي يـستلزمها هـو                 . الرعاية الطبية 
  . تسوس األسنان

 وينتهي استحقاق اإلجازة املرضية املدفوعة األجر بعد سنتني من التـاريخ الـذي يقـوم                - ١٣٣
، قـرر الربملـان أن   ١٩٩٦يناير / كانون الثاين١واعتبارا من . فيه العاملون باإلبالغ عن مرضهم   

مـن األجـر اليـومي جلميـع العـاملني          املائـة     يف ٨٠إلجازة املرضية املدفوعة األجـر بنـسبة        تكون ا 
  . سواء كانوا يعاجلون يف املستشفيات أم ال) الذكور واإلناث(

ــام - ١٣٤ ــضمان       ١٩٩٦ ويف عـ ــدان الـ ــيريات يف ميـ ــن التغـ ــدد مـ ــى عـ ــان علـ ــق الربملـ ، وافـ
  . االجتماعي، على النحو الوارد أدناه

، أصـبح العـاملون الـذين يفقـدون أعمـاهلم           ١٩٩٦ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ارا من    فاعتب - ١٣٥
بالتـأمني  ) الزوجـة واألطفـال  (وتتمتع أسرة العامل أيضا   . يتمتعون بالتأمني، رهنا بشروط معينة    
  . ضد املرض عن طريق رب األسرة

تراكات  ويقوم صاحب العمل بدفع االشتراكات يف التـأمني كاملـة، وتبلـغ هـذه االشـ          - ١٣٦
مـن أجـره لتغطيـة أفـراد     املائـة    يف ٢,١وجيـب أن يـساهم العامـل بنـسبة          .  من أجر العامـل    ٨,٣
من جمموع أجر العاملني مجيعا ألغـراض       املائة    يف ٢,١وتسهم حكومات اجلزر بنسبة     . األسرة

  . التأمني الذي يشمل العاملني السابقني وأعضاء أسرهم
ون والعاملون الـسابقون وأعـضاء أسـرهم يف أي قـرار             وجيوز أن يطعن العاملون احلالي     - ١٣٧

، أصـبح مـن الواجـب علـيهم أن          ١٩٩٦واعتبارا من عام    . يتخذه مصرف الضمان االجتماعي   
وإذا رئـي أن رد املـصرف   . يقدموا أوال اعتراضا على القرار لدى مصرف الضمان االجتمـاعي  
 لإلجــراءات املرســوم الــوطينال يبعــث علــى االرتيــاح، أو إذا تــأخر هــذا الــرد، جيــوز مبوجــب   

دارية تقدمي اعتراض خطـي إىل مـدير مـصرف الـضمان االجتمـاعي يف غـضون سـتة أسـابيع                     اإل
وميكـن أن يطلـب مقـدمو الـشكاوى أيـضا إجـراء             . من تاريخ صدور أو إرسال قـرار املـصرف        
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وجيــب تقــدمي هــذا الطلــب يف غــضون ســتة  . اســتعراض قــضائي يف اجلزيــرة الــيت يقيمــون فيهــا 
  . يع من تاريخ صدور قرار املصرف أو إرسالهأساب
 ويقضي قـانون تـأمني الـشيخوخة بالتـأمني اإللزامـي ضـد العواقـب املاليـة للـشيخوخة                    - ١٣٨

ومبوجب أحكام هـذا القـانون، حيـصل املـشمولون بالتـأمني      . لكل سكان جزر األنتيل اهلولندية    
  . على معاش تقاعدي للشيخوخة عند بلوغ سن الستني

ان من نتيجة التعديالت اليت أجريت على قانون تأمني الشيخوخة أنـه أصـبح ألي        وك - ١٣٩
ينــاير / كــانون الثــاين١شــخص يــصل إىل ســن الــستني ويكــون مــشموال بالتــأمني، اعتبــارا مــن  

. ، استحقاق مستقل يف احلصول على معاش تقاعـدي، بغـض النظـر عـن وضـعه املـدين                  ١٩٩٦
ن فيها الشخص املستحق للمعاش التقاعدي قد بلغ سـن          ويف حالة األزواج املتزوجني اليت يكو     

الستني أو أكثر ولكن شريكه مل يبلغ بعد سن املعـاش التقاعـدي، حيـصل الـشريك علـى بـدل،                     
  .  غيلدر أنتيلي١٢ ٠٠٠شرط أال يزيد دخلهما املشترك السنوي على 

 مبلــغ بــدل، يــدفع للمعــالني املــؤهلني / وإذا تــوىف الــشخص املــستحق ملعــاش تقاعــدي  - ١٤٠
. مقطوع يعادل أربعة أشهر من املعاش التقاعـدي املتعلـق بالـشيخوخة، وفقـا ملعـايري األنـصاف                 

ويتقاضــى كــل شــخص مؤهــل للحــصول علــى معــاش تقاعــدي منحــة مبناســبة عيــد املــيالد يف   
مـن املعـاش التقاعـدي    ) ٢٠٠١اعتبـارا مـن عـام    (املائـة     يف ١٠٠ديـسمرب تعـادل     /كانون األول 

  . سبتمرب من ذلك العام/ له يف الفترة السابقة لشهر أيلولالذي كان مستحقا
مـن دخـل العامـل، مـع عـدم          املائـة     يف ٤,٥ وتبلغ قيمة االشتراك يف تأمني الشيخوخة        - ١٤١

ــا ســنويا ٤٥ ٤٢٧,٢٠دفــع أي اشــتراك علــى الــدخل الــذي يتجــاوز    ويقتطــع .  غيلــدرا أنتيلي
وميكــن تقــدمي طلبــات  . الجتمــاعيصــاحب العمــل االشــتراك مث حيولــه إىل مــصرف الــضمان ا  

  . االستعراض إىل حمكمة اإلقليم اجلزري
 غيلــدرا أنتيليــا وفقــا ٥٢٠ إىل ٢٤٠األرمــل مــن / ويتــراوح املعــاش التقاعــدي لألرملــة- ١٤٢

األرمـل الـيت لـديها أو الـذي لديـه طفـل أو أكثـر علـى املبلـغ                    /وحتصل األرملـة  . لعمر أي منهما  
 غيلــدرا أنتيليــا وفقــا للعمــر،  ٢٤٠ إىل ١٧٤عــدي لليتــيم مــن ويتــراوح املعــاش التقا. األقــصى

إذا كان الشخص ذا إعاقـة أو كـان ملتحقـا طـوال الوقـت بـالتعليم، ومـا إذا كـان مـصنفا                         وما
األرمـل الـيت تـستحق      /، حتصل األرملـة    من جديد  اجوويف حالة الز  . كنصف يتيم أو يتيم كامل    

ويف حالـة   . ميثل املعاش التقاعـدي ملـدة عـام       أو الذي يستحق معاشا تقاعديا على مبلغ مقطوع         
األرمـل الـيت حتـصل أو الـذي حيـصل علـى معـاش تقاعـدي، حيـصل املعـال املؤهـل            /وفاة األرملة 

  . على مبلغ يعادل ثالثة أشهر من املعاش التقاعدي يف شكل بدل
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 ويــدفع العامــل وصــاحب العمــل االشــتراكات يف املعــاش التقاعــدي بنــسبة متــساوية    - ١٤٣
ــغ ــة   يف١ تبل ــل  املائ ــن دخــل العام ــذي يتجــاوز     . م ــدخل ال ــى ال ــتراكات عل ــدفع أي اش وال ت

ــنويا    ٤٥ ٤٢٧,٢٠ ــة سـ ــل اهلولنديـ ــزر األنتيـ ــدرات جـ ــن غيلـ ــل   .  مـ ــاحب العمـ ــع صـ ويقتطـ
ويــوفر صــندوق املعاشــات  . االشــتراكات ويقــوم بتحويلــها إىل مــصرف الــضمان االجتمــاعي  

التقاعديـة ألرامـل ويتـامى املـوظفني احلكـوميني          التقاعدية احلكـومي املبـالغ الالزمـة للمعاشـات          
ويتوقف املبلغ على آخر أجـر مت احلـصول عليـه ويكملـه بـدل لتكلفـة                 . وموظفي اخلدمة املدنية  

  . املعيشة
 وينص قانون سيسانتيا على أنه حيـق للموظـف الـذي مل يكـن لـه دخـل يف إهنـاء عقـد                        - ١٤٤

وينطبق هذا على موظفي اخلدمـة      . لعملعمله احلصول على تعويض إهناء اخلدمة من صاحب ا        
ويتوقف تعويض إهناء اخلدمة على أجـر املوظـف      . املدنية، واملعلمني، والعاملني بعقد حمدد املدة     

وإذا كان املوظف حيـصل علـى معـاش تقاعـدي عنـد إهنـاء عقـد العمـل                   . وعدد سنوات اخلدمة  
ــشيخوخة، فإنــ         ه ال يكــون مــؤهال  وكــان املعــاش التقاعــدي أعلــى مــن املعــاش التقاعــدي لل

وإذا مل يدفع صـاحب العمـل تعـويض إهنـاء اخلدمـة، ألي              . للحصول على تعويض إهناء اخلدمة    
سبب كان، يتوىل صندوق الضمان االجتماعي دفع هـذا التعـويض ويكـون مـن حـق صـندوق                   

  . الضمان االجتماعي بعد ذلك استرداد ذلك املبلغ من صاحب العمل
انتيا، صندوق يدفع فيه أصحاب العمل اشـتراكا سـنويا           ويوجد، ألغراض قانون سيس    - ١٤٥

وبنــاء علــى طلــب مــن املوظــف، يقــرر مــدير صــندوق   . عــن كــل موظــف يعمــل يف خدمتــهم 
. الــضمان االجتمــاعي مــا إذا كــان هــذا املوظــف مــؤهال للحــصول علــى تعــويض إهنــاء اخلدمــة

  . وميكن تقدمي طلب الستعراض هذا القرار لدى حمكمة اإلقليم اجلزري
 وحيــصل مجيــع املــوظفني الــذين يتقــرر أهنــم غــري الئقــني للعمــل نتيجــة حلادثــة يف مقــر  - ١٤٦

مــع مراعــاة أقــصر طريــق والوقــت الــذي وقعــت فيــه   (العمــل أو يف الطريــق إىل العمــل أو منــه  
مـن  املائـة     يف ١٠٠ويف حالـة العجـز الكامـل عـن العمـل، يـدفع              . علـى تعـويض عجـز     ) احلادثة

ويف حالــة العجــز اجلزئــي، حيــصل املوظــف علــى مبلــغ  . الــسنة األوىلاألجــر اليــومي يف خــالل 
  . تناسيب من األجر اليومي

ــازة   ١٩٩٩ ومنـــذ عـــام - ١٤٧ ، أصـــبح مـــن حـــق املوظفـــات احلوامـــل احلـــصول علـــى إجـ
مدفوعة األجر حبد أدىن قدره ستة أسابيع قبل املوعد املتوقع للوالدة وسـتة أسـابيع بعـد                  مرضية

ويف أثنــاء هــذه الفتــرة، يلتــزم صــاحب العمــل بــأن يــدفع للموظفــة  ). مــةإجــازة األمو(الــوالدة 
ويلتزم مصرف الضمان االجتماعي مبوجـب القـانون بـسداد          . من أجرها اليومي  املائة   يف ١٠٠
  . من هذا األجر اليومياملائة   يف٨٠
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 ديـسمرب / كانون األول  ١ ودخل املرسوم الوطين بشأن القانون اإلداري حيز النفاذ يف           - ١٤٨
  . وكان هلذا آثاره على حمكمة االستئناف املتعلقة مبصرف الضمان االجتماعي. ٢٠٠١
 وحيق ملوظفي اخلدمة املدنية وأعضاء أسرهم احلـصول علـى تعـويض عـن املـصروفات                 - ١٤٩

وتـــدفع احلكومـــة .  ذات الـــصلةالتكـــاليفاملتكبـــدة للعـــالج والرعايـــة الطبـــيني وغريمهـــا مـــن  
  .  يف املائة١٠ت املتكبدة، ويدفع صاحب العمل من املصروفااملائة  يف ٩٠

 وفيمــا يتــصل بإعــادة تنظــيم اجلهــاز احلكــومي، ســيدفع تعــويض الزيــادة عــن احلاجــة    - ١٥٠
للموظفني املصروفني من اخلدمة وفقا ملخطـط احلكومـة املركزيـة لتعـويض الزيـادة عـن احلاجـة                

  ). ٨٣، رقم ١٩٨٦اجلريدة الرمسية الوطنية لعام (
، كان بوسـع املـوظفني املـصروفني مـن اخلدمـة املطالبـة       ٢٠٠٠يناير /ىت كانون الثاين  وح - ١٥١

، خفضت هـذه    ٢٠٠٠واعتبارا من عام    . بتعويض الزيادة عن احلاجة لفترة أقصاها أربع سنوات       
ويتوقـف تعـويض الزيـادة عـن احلاجـة علـى عـدد سـنوات                . املدة إىل فترة تبلغ يف أقـصاها سـنتني        

 الزيادة عن احلاجة على أساس شهرين عن كل سنة عمل، حبـد أقـصى               وخيصص تعويض . العمل
ويف األشــهر الثالثـــة األوىل مــن فتــرة تعــويض الزيـــادة عــن احلاجــة، يـــدفع       .  شــهرا ٢٤قــدره  
مـن آخـر   املائـة    يف٨٥من آخر مرتب للموظـف؛ ويف األشـهر الـسبعة التاليـة يـدفع              املائة   يف ٩٥

مــن آخــر مرتــب؛ ويف األشــهر األربعــة  املائــة   يف٧٥ مرتــب؛ ويف األشــهر العــشرة التاليــة يــدفع 
  . من آخر مرتب لهاملائة   يف٧٠األخرية من فترة التعويض املخفضة، حيصل املوظف على 

أرامــل مــوظفي اخلدمــة املدنيــة املتــوفني علــى النحــو   / ويــدفع معــاش تقاعــدي ألراملــة - ١٥٢
األرمـل احلـصول علـى معـاش        / لألرملة ، حيق )السابقني(عند وفاة موظفي اخلدمة املدنية      : التايل

 من املعاش التقاعدي الذي كان ميكن احلـصول عليـه إذا كـان املتـوىف قـد                  ٥/٧تقاعدي يعادل   
 مـن   ١/٧وحيصل األطفـال الـذين تقـل أعمـارهم عـن مثانيـة عـشر عامـا علـى                    . بلغ سن الستني  

  . املعاش التقاعدي املستحق لليتيم
الـة املاليـة غـري املـستقرة يف جـزر األنتيـل اهلولنديـة إىل                 وكما هو وارد أعاله، أدت احل      - ١٥٣

واختـذ عـدد مـن التـدابري فيمـا يتعلـق       . تنفيذ عدد من التدابري للحد من التكاليف يف التـسعينات     
ــاير /ويف كــانون الثــاين. مبخطــط املعاشــات التقاعديــة  ، رفــع ســن اســتحقاق املعــاش  ١٩٩٦ين

  .  سنة٦٠ إىل ٥٥التقاعدي من 
ــل          ولكفا- ١٥٤ ــة قب ــع احلكوم ــون م ــانوا يعمل ــذين ك ــة ال ــة املدني ــوظفي اخلدم ــوق م ــة حق ل

، يف احلـصول علـى معـاش تقاعـدي، مت األخـذ مبخطـط للتقاعـد                 ١٩٩٦كانون الثـاين ينـاير       ١
وجيب، كي يصبح املوظفون مؤهلني لالستفادة من هذا املخطـط، أن يكونـوا قـد أمتـوا                 . املبكر
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ملعاش التقاعدي، على أن تكـون مخـس سـنوات منـها      سنة من اخلدمة الداخلة يف حساب ا   ٢٠
  .  سنة على األقل٥٥قد تراكمت يف جزر األنتيل اهلولندية، وجيب أن تكون سن املوظف  

.  نفـاذ خمطـط املعاشـات التقاعديـة املـنقح ملـوظفي اخلدمـة املدنيـة        ١٩٩٨ وبدأ يف عام  - ١٥٥
، ١٩٩٨واعتبـارا مـن عـام    . سوقوأدخل هذا التنقـيح خمططـا للمعاشـات التقاعديـة يـرتبط بالـ           

أصــبح مــن الــالزم علــى املــوظفني العــاملني مــع احلكومــة واملــوظفني العــاملني يف منظمــات           
  . خصخصتها احلكومة االنضمام إىل خمطط املعاشات التقاعدية يف جزر األنتيل اهلولندية

، بغـض    وإذا كان أي موظف خدمة مدنية قد أُعلن أنه غري الئق للعمل بسبب حادثة              - ١٥٦
وحيـسب هـذا البـدل    . النظر عن مكان وقوع حادثته، حيصل هذا املوظف فورا على بدل إعاقة 

على أساس عدد سنوات العمل الـيت كانـت سـتتراكم للموظـف لـو كـان قـد عمـل حـىت سـن                         
  . الستني

  
  احلماية واملساعدة املقدمان لألسر

مـل، والعمـل اإلضـايف       كان من نتيجة األخذ بنظام التخفيـضات يف عـدد سـاعات الع             - ١٥٧
، ١٩٩٧ديـــسمرب / كـــانون األول٢٣املرســـوم الـــوطين املـــؤرخ (ملـــوظفي احلكومـــة الـــدائمني 

أن أصـبح   )  املنفـذة للوضـع القـانوين      ١٩٩٨، وأحكـام عـام      )١٩٩٧ لعـام    ٣١٣املرسوم رقم   (
  . من األيسر عليهم اجلمع بني العمل ومسؤوليات الرعاية واملسؤوليات املرتلية

  
  اصة خالل فترة معقولة قبل وبعد والدة طفلاحلماية اخل

 أصـبحت إجــازة احلمـل واألمومــة للموظفــات متـسقة مــع املعــايري الدوليـة عــن طريــق     - ١٥٨
 التـأمني   ل للمرسوم الوطين بشأن    املعدِ ١٩٩٩أبريل  / نيسان ٢٦العمل باملرسوم الوطين املؤرخ     

وتــرى .  جلـزر األنتيــل اهلولنديــة والقــانون املــدين) ١٥، العـدد  ١٩٦٦اجلريــدة الرمسيــة، (الطـيب  
اهليئة التشريعية أن متديد إجازة احلمل واألمومـة يتـسق واجلهـد الرامـي إىل التأكيـد علـى أمهيـة                     

  . حياة األسرة وتربية األطفال يف سياق األسرة، وتعزيز القيم األسرية
.  أسـبوعا  ١٢ وقضى املرسوم الوطين بتمديد إجازة احلمل واألمومة إىل فتـرة أقـصاها              - ١٥٩

 مـن القـانون املـدين، وهلـذا         ١٦١٤ملـادة   ، بـاملعىن الـوارد يف ا      وُيرى أن هذه الفترة قصرية نـسبيا      
وتنطبـق هـذه الترتيبـات أيـضا علـى       . تظل املوظفة حتصل على أجر كامـل طـوال فتـرة اإلجـازة            

  . موظفات اخلدمة املدنية
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  اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية    
ــة تــسجيل اإلصــابات بفــريوس نقــص املناعــة      تقــدم األرقــام - ١٦٠ بيانــات جممعــة مــن عملي

 إىل عـام  ١٩٨٥البشرية عن طريق املختربات جلزر األنتيل اهلولندية اخلمس يف الفتـرة مـن عـام              
ورمبـا  .  حالـة  ١ ٥٣٠ ما جمموعه    ٢٠٠٤-١٩٨٥وبلغت احلاالت املعروفة يف الفترة      . ٢٠٠٤

بيانـات املتعلقـة مبعـدل الوفيـات ال ميكـن دجمهـا يف           يكون بعض هؤالء الناس قد ماتوا، ولكن ال       
ومن بني األفراد املعـروف أهنـم مـصابون بفـريوس           . أرقام اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية     

ــالغ عــددهم    مــن )  يف املائــة٥٧,٠ (٨٧٢ شخــصا، هنــاك ١ ٥٣٠نقــص املناعــة البــشرية والب
ــذكور ــة٤٣,٠ (٦٥٨  وال ــاث )  يف املائ ــن اإلن ــام . م ــذ ع ــسنوي   ١٩٩٠ ومن ــغ املتوســط ال  بل

حلــــاالت اإلصــــابة اجلديــــدة بفــــريوس نقــــص املناعــــة البــــشرية يف جــــزر األنتيــــل اهلولنديــــة   
ــة ــة ٨٤ قراب ــالفريوس تنتــشر علــى حنــو أكــرب يف    . حال  وســانت مــارتن،  كوراســاوواإلصــابة ب
 حالـة   ٤٧٨ويف سـانت مـارتن      )  يف املائـة   ٦٥,٩( حـاالت    ١ ٠٠٩ كوراسـاو يوجد يف    حيث

ومت تــشخيص غالبيــة احلــاالت املــسجلة مــن . مــن جممــوع احلــاالت املــسجلة)  املائــة يف٣١,٢(
 ســــنة، وكانــــت نــــسبة ٤٤-٢٥يف الفئــــة العمريــــة )  يف املائــــة٦٥,٩(اإلصــــابة بــــالفريوس 

ــة  يف ٣,٨ ومت تــشخيص .  ســنة١٥مــن احلــاالت املشخــصة ألطفــال تقــل أعمــارهم عــن    املائ
  .  سنة٢٤-١٥ريوس يف الفئة العمرية من األفراد املصابني بالفاملائة  يف ٩,٣

  
   ١٨اجلدول 

احلاالت املـسجلة مـن اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية، جـزر األنتيـل اهلولنديـة،                 
  ، حسب اجلزيرة والنوع اجلنساين٢٠٠٤- ١٩٨٥

ــوع  النـــــــــــ
 سابا كوراساو بونري اجلنساين

ــانت  ســـــــــ
 إستايتوس

ســـــــانت 
 مارتن

جــــزر األنتيــــل 
 اهلولندية

 ٨٧٢ ٢٦٦ ٧ ٤ ٥٨٠ ١٥ لذكورا

 ٦٥٨ ٢١٢ ٢ ٣ ٤٢٩ ١٢ اإلناث

 ١ ٥٣٠ ٤٧٨ ٩ ٧ ١ ٠٠٩ ٢٧ اجملموع
  . كوراساووحدة علم األوبئة والبحث، دائرة الشؤون الطبية والصحية العامة يف   :املصدر  
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   ١٩اجلدول 
، ٢٠٠٤حاالت اإلصابة اجلديدة بفريوس نقص املناعة البشرية، جزر األنتيل اهلولندية،     

  حسب اجلزيرة والنوع اجلنساين
ــوع  النـــــــــــــ

 سابا كوراساو بونري اجلنساين
ســــــــــانت 
 إستاتيوس

ــانت  ســــــــ
 مارتن

ــزرا ألنتيــل   ج
 اهلولندية

 ٥٩ ١٧ صفر ١ ٣٩ ٢ الذكور

 ٤٣ ١١ صفر ١ ٣١ صفر اإلناث

 ١٠٢ ٢٨ صفر ٢ ٧٠ ٢ اجملموع
  . كوراساوالصحية العامة يف وحدة علم األوبئة والبحث، دائرة الشؤون الطبية و  :املصدر  
  

   ٢٠اجلدول 
حــاالت اإلصــابة املــسجلة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية، جــزر األنتيــل اهلولنديــة،              

   حسب سنة التشخيص واجلزيرة٢٠٠٤- ١٩٨٥

 سابا كوراساو بونري السنة
ســـــــــــــانت  
 إيوستاتيوس

ــانت  ســـــ
 مارتن

ــل   جــزر األنتي
 اهلولندية

 ٩ صفر صفر صفر ٩ صفر ١٩٨٥

 ٤٦ ١١ ١ صفر ٣٤ صفر ١٩٨٦

 ٥٤ ١٢ ٢ صفر ٤٠ صفر ١٩٨٧

 ٨٠ ٢٧ ١ صفر ٥١ ١ ١٩٨٨

 ٧٨ ٢٩ صفر ١ ٤٧ ١ ١٩٨٩

 ١١٣ ٤٩ صفر ٣ ٥٨ ٣ ١٩٩٠

 ٨٠ ٣٠ صفر صفر ٥٠ صفر ١٩٩١

 ٧١ ٣٢ ٢ صفر ٣٧ صفر ١٩٩٢

 ٧٩ ٣١ صفر صفر ٤٧ ١ ١٩٩٣

 ٥٩ ٢٢ صفر صفر ٣٧ صفر ١٩٩٤

 ٦٧ ٣٣ صفر صفر ٣٢ ٢ ١٩٩٥

 ٧٩ ٣٢ صفر صفر ٤٥ ٢ ١٩٩٦

 ٨٨ ٢٧ صفر ١ ٥٨ ٢ ١٩٩٧

 ٨٤ ٢١ صفر صفر ٦٣ صفر ١٩٩٨

 ٨٢ ٢٠ صفر صفر ٦٢ صفر ١٩٩٩

 ٨٩ ١٧ صفر صفر ٦٧ ٥ ٢٠٠٠

 ٦٥ ١٤ صفر صفر ٤٩ ٢ ٢٠٠١
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 سابا كوراساو بونري السنة
ســـــــــــــانت  
 إيوستاتيوس

ــانت  ســـــ
 مارتن

ــل   جــزر األنتي
 اهلولندية

 ١٠٩ ٢٥ ٣ صفر ٨٠ ١ ٢٠٠٢

 ٩٦ ١٨ صفر صفر ٧٣ ٥ ٢٠٠٣

 ١٠٢ ٢٨ صفر ٢ ٧٠ ٢ ٢٠٠٤

 ١ ٥٣٠ ٤٧٨ ٩ ٧ ١ ٠٠٩ ٢٧ اجملموع   
  . كوراساووحدة علم األوبئة والبحث، دائرة الشؤون الطبية والصحية العامة يف   :املصدر  
  

   ٢١اجلدول 
حـــاالت اإلصـــابة املعروفـــة بفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية، جـــزر األنتيـــل اهلولنديـــة،     

  ، حسب الفئة العمرية والنوع اجلنساين٢٠٠٤- ١٩٨٥
 اجملموع اإلناث الذكور اجملموعة العمرية

 ٤٧ ٢٠ ٢٧ أقل من سنة

٦ ٢ ٤ ٤-١ 

٦ ٣ ٣ ١٤-٥ 

١٤٣ ٨١ ٦٢ ٢٤-١٥ 

١ ٠٠٩ ٤٤٢ ٥٦٧ ٤٤-٢٥ 

٢٩٥ ١٠١ ١٩٤ ٦٤-٤٥ 

 ٢٤ ٩ ١٥  سنة فأكثر٦٥

 ١ ٥٣٠ ٦٥٨ ٨٧٢ اجملموع    
  . كوراساووحدة علم األوبئة والبحث، دائرة الشؤون الطبية والصحية العامة يف   :املصدر  
  

   ٢٢اجلدول 
  )٢٠٠٤- ١٩٨٥(صابة املعروفة بفريوس نقص املناعة البشرية، حسب السنة والفئة العمرية، حاالت اإل

 الفئة العمرية 

 السنة
أقـــــل مـــــن 

 ٦٤‐٤٥ ٤٤‐٢٥ ٢٤‐١٥ ١٤‐٥ ٤‐١ سنة
 ســـــــنة ٦٥
 اجملموع فأكثر

 ٩ صفر ١ ٧ ١ صفر صفر صفر ١٩٨٥

 ٤٦ ١ ٨ ٢٩ ٣ صفر صفر ٥ ١٩٨٦

 ٥٤ ١ ١٢ ٣٠ ٩ صفر صفر ٢ ١٩٨٧

 ٨٠ ١ ١٠ ٥٥ ١٠ صفر ١ ٣ ١٩٨٨

 ٧٨ ٢ ٨ ٥٥ ٩ صفر صفر ٤ ١٩٨٩

 ١١٣ ٣ ١٣ ٦٨ ١٧ ١ صفر ١١ ١٩٩٠
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 الفئة العمرية 

 السنة
أقـــــل مـــــن 

 ٦٤‐٤٥ ٤٤‐٢٥ ٢٤‐١٥ ١٤‐٥ ٤‐١ سنة
 ســـــــنة ٦٥
 اجملموع فأكثر

 ٨٠ ١ ٦ ٦٦ ٥ صفر صفر ٢ ١٩٩١

 ٧١ ١ ٥ ٥٣ ٩ ١ صفر ٢ ١٩٩٢

 ٧٩ صفر ١٣ ٥٢ ٦ ١ ١ ٦ ١٩٩٣

 ٥٩ صفر ١٦ ٣٩ ٣ ١ صفر صفر ١٩٩٤

 ٦٧ ١ ١٦ ٤٤ ٣ صفر صفر ٣ ١٩٩٥

 ٧٩ صفر ١٠ ٦٠ ٤ صفر ١ ٤ ١٩٩٦

 ٨٨ ٢ ١٧ ٥٩ ٩ صفر ١ صفر ١٩٩٧

 ٨٤ ١ ٢٣ ٥٤ ٥ ١ صفر صفر ١٩٩٨

 ٨٢ ٢ ٢٣ ٤٩ ٨ صفر صفر صفر ١٩٩٩

 ٨٩ ٢ ٢٠ ٥٦ ٨ صفر ٢ ١ ٢٠٠٠

 ٦٥ ٢ ١٧ ٣٦ ٧ ١ صفر ٢ ٢٠٠١

 ١٠٩ ١ ٣٢ ٦٢ ١٣ صفر صفر ١ ٢٠٠٢

 ٩٦ ٢ ٢٨ ٥٨ ٧ صفر صفر ١ ٢٠٠٣

 ١٠٢ ١ ١٧ ٧٧ ٧ صفر صفر صفر ٢٠٠٤

 ١ ٥٣٠ ٢٤ ٢٩٥ ١ ٠٠٩ ١٤٣ ٦ ٦ ٤٧ اجملموع  
  . كوراساووحدة علم األوبئة والبحث، دائرة الشؤون الطبية والصحية العامة يف   :املصدر  

  
   ٢٣اجلدول 

، ٢٠٠٤حاالت اإلصابة اجلديدة بفريوس نقص املناعة البشرية، جزر األنتيل اهلولندية،     
  حسب الفئة العمرية والنوع اجلنساين

 اجملموع إناث ذكور الفئة العمرية

 صفر صفر صفر أقل من سنة

 صفر صفر صفر ٤-١

 صفر صفر صفر ١٤-٥

٧ ٦ ١ ٢٤-١٥ 

٧٧ ٣٠ ٤٧ ٤٤-٢٥ 

١٧ ٧ ١٠ ٦٤-٤٥ 

 ١ صفر ١  سنة فأكثر٦٥

 ١٠٢ ٤٣ ٥٩ اجملموع    
  . كوراساووحدة علم األوبئة والبحث، إدارة الشؤون الطبية والصحية العامة يف  :املصدر 
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   ٢٤اجلدول 
، حـسب الفئـة     ٢٠٠٤،  كوراساواالت اإلصابة اجلديدة بفريوس نقص املناعة البشرية،        ح

  العمرية والنوع اجلنساين
 اجملموع إناث ذكور الفئة العمرية

 صفر صفر  صفر أقل من سنة

 صفر صفر صفر ٤-١

 صفر صفر صفر ١٤-٥

 ٤ ٤ صفر ٢٤-١٥

٥٦ ٢٤ ٣٢ ٤٤-٢٥ 

٩ ٣ ٦ ٦٤-٤٥ 

 ١ رصف ١  سنة فأكثر٦٥

 ٧٠ ٣١ ٣٩ اجملموع    
  . كوراساووحدة علم األوبئة والبحث، دائرة الشؤون الطبية والصحية العامة يف  :املصدر 
  

   :٢٥اجلدول 
، )اجلانب اهلولنـدي  (بفريوس نقص املناعة البشرية، سانت مارتن       اجلديدة  حاالت اإلصابة   

  ، حسب الفئة العمرية والنوع اجلنساين٢٠٠٤
 اجملموع اإلناث الذكور الفئة العمرية

 صفر صفر صفر أقل من سنة

 صفر صفر صفر ٤-١

 صفر صفر صفر ١٤-٥

٣ ٢ ١ ٢٤-١٥ 

١٨ ٥ ١٣ ٤٤-٢٥ 

٧ ٤ ٣ ٦٤-٤٥ 

 صفر صفر صفر  سنة فأكثر٦٥

 *٢٨ ١١ ١٧ اجملموع    
سـانت   حالـة مؤكـدة يف      ٢٨حاالت مـن    ) ١٠(مت إبالغ وحدة علم األوبئة والبحث مباشرة بعشر           * 

وال ُيبلـغ هنـا إال عـن احلـاالت اجلديـدة يف اجلانـب اهلولنـدي مـن         . ٢٠٠٤مـارتن اهلولنديـة يف عـام    
  . سانت مارتن

  .كوراساووحدة علم األوبئة والبحث، دائرة الشؤون الطبية والصحية العامة يف  :املصدر 
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   ٢٦اجلدول 
، حـسب الفئـة   ٢٠٠٤، حاالت اإلصابة اجلديدة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية، بـونري              

  العمرية والنوع اجلنساين
 اجملموع اإلناث الذكور الفئة العمرية

 صفر صفر صفر أقل من سنة

 صفر صفر صفر ٤-١

 صفر صفر صفر ١٤-٥

 صفر صفر صفر ٢٤-١٥

 ١ صفر ١ ٤٤-٢٥

 ١ صفر ١ ٦٤-٤٥

 صفر صفر صفر  سنة فأكثر٦٥

 ٢ صفر ٢ اجملموع  
  . كوراساووبئة والبحث، دائرة الشؤون الطبية والصحية العامة يف وحدة علم األ :املصدر 
  

   ٢٧اجلدول 
، حـسب الفئـة     ٢٠٠٤حاالت اإلصابة اجلديـدة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية، سـابا،                 

  العمرية والنوع اجلنساين
 اجملموع اإلناث الذكور الفئة العمرية

 صفر صفر صفر أقل من سنة

 صفر صفر صفر  -١

 صفر صفر صفر ١٤-٥

 صفر صفر صفر ٢٤-١٥

٢ ١ ١ ٤٤-٢٥ 

 صفر صفر صفر ٦٤-٤٥

 صفر صفر صفر  سنة فأكثر٦٥

 ٢ ١ ١ اجملموع  
  . أُبلغت وحدة علم األوبئة والبحث مباشرة باحلالتني املؤكدتني كلتيهما  *  

  . اساوكوروحدة علم األوبئة والبحث، دائرة الشؤون الطبية والصحية العامة يف  :املصدر 
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   ٢٨اجلدول 
، ٢٠٠٤وس، ص املناعـة البـشرية، سـانت إيوسـتاتي      حاالت اإلصابة اجلديدة بفريوس نقـ       

  حسب الفئة العمرية والنوع اجلنساين
 اجملموع اإلناث الذكور الفئة العمرية

 صفر صفر صفر أقل من سنة

 صفر صفر صفر ٤-١

 صفر صفر صفر ١٤-٥

 صفر صفر صفر ٢٤-١٥

 صفر صفر رصف ٤٤-٢٥

 صفر صفر صفر ٦٤-٤٥

 صفر صفر صفر  سنة فأكثر٦٥

 صفر صفر صفر اجملموع  
  . كوراساووحدة علم األوبئة والبحث، دائرة الشؤون الطبية والصحية العامة يف  :املصدر 
  

  محل املراهقات   
  . احلمل يف جزر األنتيل اهلولندية يبني اجلدول التايل معدل انتشار- ١٦١

   ٢٩اجلدول 
 ســنة، مــع عــدد األطفــال، جــزر ٢٤ إىل ١٥اإلنــاث مــن الــسكان البالغــات مــن العمــر   

  ٢٠٠١، األنتيل اهلولندية
  سنة٢٠ ‐  ١٥البالغات من العمر 

 بونري كوراساو عدد األطفال
ســــــانت 
 مارتن

ســــــــــــــانت 
 اجملموع سابا إيوستايتوس

 ٩٦٠ ٥ ٢٥ ٦١ ٨٩٨ ٢٩٨ ٦٧٨ ٤ صفر

٤١٤ ٢ ٦ ٦٨ ٣٦ ٣٠٢ ١ 

٥٣ - - ١٥ ١ ٣٧ ٢ 

٧ - - ٢ - ٥ ٣ 

١ - - - - ١ ٤ 

١٢ - - ٣ - ٩ ٥ 

 ٤٤٧ ٦ ٢٧ ٦٧ ٩٨٦ ٣٣٥ ٠٣٢ ٥ اجملموع
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  كوراساو  
 نظــرا لعــدم تــسجيل كوراســاو مــن العــسري تقــدير عــدد حــاالت محــل املراهقــات يف   - ١٦٢

هـاض فـإن   وعلى الرغم من أن من غري القانوين إجـراء عمليـات اإلج           . حاالت اإلجهاض هناك  
  . وعادة ما جيريها ممارس عام وال ُيحتفظ بسجل هلا. هذه املمارسة موجودة بالفعل

 معدل اخلصوبة حسب العمر فيما بني النساء البالغـات مـن            ١٩٩٥ واخنفض منذ عام     - ١٦٣
 ١ ٠٠٠ويبني معدل اخلصوبة حسب العمر عـدد الـوالدات احليـة لكـل              .  سنة ١٩-١٥العمر  

ــة م   ، اخنفــض معــدل اخلــصوبة حــسب العمــر إىل     ٢٠٠٠ويف عــام . عينــةامــرأة يف فئــة عمري
ويوضـح اجلـدول الـوارد      . املستوى الذي كـان سـائدا يف أواخـر الثمانينـات مـن القـرن املاضـي                

 سـنة يف  ١٩ إىل ١٥أدناه معدل اخلصوبة حـسب العمـر فيمـا بـني النـساء البالغـات مـن العمـر            
   .كوراساو يف ٢٠٠٠ إىل عام ١٩٩٥الفترة من عام 

  
   ٣٠اجلدول 

 ســنة، ١٩- ١٥معــدل اخلــصوبة حــسب العمــر فيمــا بــني النــساء البالغــات مــن العمــر      
   ٢٠٠٠- ١٩٩٥، كوراساو
 معدل اخلصوبة حسب العمر السنة

٥٦,٠ ١٩٩٥ 

٥٤,٤ ١٩٩٦ 

٤٦,٩ ١٩٩٧ 

٥١,٢ ١٩٩٨ 

٤١,١ ١٩٩٩ 

٤٦,٦ ٢٠٠٠ 

ــة الــصحية يف    :املصدر  ــة  ٢٠٠٠-١٩٩٦: ســاوكورانظــرة عامــة إحــصائية علــى الرعاي ، وحــدة علــم األوبئ
  . ٢٤٠، الصفحة ٢٠٠٤، كوراساووالبحث، دائرة الشؤون الطبية والصحية العامة يف 

   ٣١اجلدول 
   ٢٠٠٣، كوراساوعدد الوالدات حسب عمر األم،   

 عد الوالدات عمر األم

٢ ١٤ 

٢ ١٥ 

١١ ١٦ 

١٩ ١٧ 

٣٣ ١٨ 

  . كوراساو دائرة الشؤون الطبية والصحية العامة يف وحدة الرعاية الصحية للشباب، :املصدر 
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   ٣٢اجلدول 
   ٢٠٠٤- ٢٠٠٢عدد األمهات املراهقات، مع عدد األطفال، بونري،   

  
 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ عمر األم

١ - - ١٤ 

١ ١٥ -  

٥ ٢ - ١٦ 

٢ ٢ ١٧  

 ٦ ٤ ٣ اجملموع
  

  :٣٣اجلدول 
   ٢٠٠٤- ٢٠٠٠يوس، عدد حاالت محل املراهقات يف سانت إيوستات  

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ 

 ١ ٢ ٥ ٣ ٤ العدد الكلي
  

   ١٣املادة     
  .  يرجى الرجوع إىل التقارير السابقة- ١٦٤

  
   ١٤املادة     

  .  يرجى الرجوع إىل التقارير السابقة- ١٦٥
  

  ) ١٦-١٥املادتان (اجلزء الرابع     
   ١٥املادة     

  . ارير السابقة يرجى الرجوع إىل التق- ١٦٦
  

   ١٦املادة     
  :  املبادئ األساسية هي- ١٦٧
حيق لكل شخص يبلغ من العمر ما يؤهله للـزواج وبـدء أسـرة أن يفعـل ذلـك، بغـض                       -  

  . النظر عن العرق، أو اجلنسية، أو الدين
  . للرجل واملرأة نفس احلقوق الزوجية  -  
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  . كني كليهماال يتم الزواج إال باملوافقة احلرة والتامة للشري  -  
ــشملها اجملتمــع         -   ــا أن ي ــن حقه ــة للمجتمــع وم األســرة هــي الوحــدة األساســية الطبيعي

  . والدولة باحلماية
 من القانون املدين اجلديـد جلـزر األنتيـل اهلولنديـة، الـذي يتنـاول قـانون          ١ دخل اجمللد    - ١٦٨

ــانون األشــــخاص   ــرة وقــ ــدة (األســ ــةاجلريــ ــدد،٢٠٠٠ ،الرمسيــ ــ) ١٧٨  العــ ــز النفــ اذ يف حيــ
  . ٢٠٠١مارس /آذار ١٥
  

  تغيريات هامة     
  قانون الطالق    

ومتثلــت أســباب الطــالق .  أدى قــانون الطــالق القــدمي إىل نــشوء الكــثري مــن املــشاكل- ١٦٩
الزنا، واهلجر، واحلصول على حكم بالسجن ألربـع سـنوات أو أكثـر بعـد الـزواج،                 : فيما يلي 

  . لخطر أو حتدث إيذاء شديداواالعتداء على الزوج بطريقة تعرض احلياة ل
إال أنــه كــان بوســع .  وكــان الــسبب الــذي يستــشهد بــه يف أغلــب األحيــان هــو الزنــا - ١٧٠

أن حيول دون حـدوث الطـالق       ) أو مل يتسن إثبات ارتكابه الزنا     (الزوج الذي مل يرتكب الزنا      
الزواج يف احلـاالت الـيت      وهلذا السبب، يتيح القانون املدين اجلديد إمكانية إهناء         . إىل ما ال هناية   

  . يعارض فيها أحد الزوجني الطالق
 الطالق يف حالة الزوجني غري املنفـصلني،        احلصول على ،  ١٥٠ وميكن، مبوجب املادة     - ١٧١

احلـصول   على أنه ميكن     ١٥١وتنص املادة   . بناء على طلب أي منهما أو بناء على طلبهما معا         
إىل لى أساس اهنيار الـزواج علـى حنـو ال سـبيل              الطالق بناء على طلب أي من الزوجني ع        على
استنادا إىل هذا الـسبب بنـاء     أيضا   الطالق   احلصول على  بأنه ميكن    ١٥٤وتقضي املادة   . تقوميه

  . على طلب الزوجني معا
  

  قانون الوالدية    
غـري  ”  و،“شـرعي ”ولقـد اختفـت ألفـاظ ابـن     .  مت تنقيح قانون الوالديـة تنقيحـا تامـا     - ١٧٢
، وأزيل قدر اإلمكان التمييز بني األطفـال املولـودين يف إطـار الـزواج أو                “بيعيط”  و “شرعي
  . وجيوز للرجل املتزوج الذي له صلة بطفل أن يعترف بوالديته هلذا الطفل. خارجه

  
  سن الرشد    

  .  سنة١٨ إىل ٢١ خفض سن الرشد من - ١٧٣
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  تغيريات أخرى يف القانون املدين اجلديد    
ومن أمثلـة ذلـك   .  عدد من األحكام التميزية األخرى  ،قانون املدين اجلديد   يف ال  ألغى، - ١٧٤

ــزواج فيمــا يتــصل مــثال مبكــان بيــت       ــزوج يف إطــار ال احلكــم الــذي يعطــي األســبقية إلرادة ال
فالقانون املدين اجلديد ينص فقط على أن يتفق على هذه املسائل فيما بني الـزوجني،               . الزوجية

  . “ موافقة الرجلويف غياب”ويغفل ذكر عبارة 
 ومل تعتمد يف جـزر األنتيـل اهلولنديـة الـسلطة اجلديـدة للمحـاكم اهلولنديـة يف إصـدار                     - ١٧٥

وميكن يف اجلزء األورويب مـن هولنـدا أن يلـتمس الطفـل الـذي ال والـد                  . أحكام بشأن الوالدية  
ذي اسـتدعى   وإذا قـضت احملكمـة أن الرجـل الـ         . قانوين له مثل هذا اإلعالن القضائي بالوالديـة       

للمثول أمام احملكمـة هـو الوالـد بالفعـل، يكتـسب الطفـل احلـق يف أن يـرث عـن هـذا الرجـل،                          
وتقـرر، يف ضـوء اخلـالف الـدائر حـول           . ويدون ذلك يف سجل الوالدات والوفيات والزجيـات       

والـسبيل الوحيـد املتـاح    . هذا التغيري، عدم األخذ حاليـا هبـذا التـدبري يف جـزر األنتيـل اهلولنديـة             
. حاليــا أمــام هــؤالء األطفــال يف جــزء األنتيــل اهلولنديــة هــو رفــع قــضية للحــصول علــى نفقــة    

  . يكون الرجل الذي ُحِدد بصفته والدا للطفل مسؤوال إال عن دفع نفقة هذا الطفل وال
الـذي  فالطفل الذي يولد يف إطـار الـزواج أو          .  وال يزال قانون األمساء باقيا دون تغيري       - ١٧٦

ووصلت احملكمـة العليـا إىل قـرار مـن قبـل بـأن هـذا احلكـم                  . ده حيمل اسم والده   يعترف به وال  
، ١٩٨٩، القـانون اهلولنـدي لعـام        ١٩٨٨سبتمرب  / أيلول ٢٣احلكم املؤرخ   (مييز ضد األمهات    

 ٢الفقـرة   (وكانت القضية تتعلق بقانون األمساء والتعارض بني القـانون اهلولنـدي            ). ٧٤٠رقم  
 مــن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة  ٢٦واملــادة ) ون املــدين مــن القــان٥-١مــن املــادة 
 ألطفاهلمـا، وأن    هي حق الوالدين يف اختيار اسم العائلـة       وكانت القضية قيد النظر     . والسياسية

 مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق          ٢٦حق الوالدين البيولوجيني يف عمل ذلـك تكفلـه املـادة            
وبـالنظر إىل الـنظم العديـدة املتـصورة         . ة اعتراف الوالـد بالطفـل     املدنية والسياسية، حىت يف حال    

اليت ميكن فيها اإلقـدام علـى مثـل هـذه اخليـارات، تـرى احملكمـة العليـا أن ممـا يتجـاوز سـلطتها                   
، القـانون   ١٩٨٤أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٢احلكم املـؤرخ    (حتديد القانون املتعلق هبذه املسألة      

، وأن للهيئـة التـشريعية أن تقـرر أفـضل وسـيلة تفـي باملبـدأ                 )٢٣٠، رقم   ١٩٨٥اهلولندي لعام   
وكانــت فتــوى دائــرة االدعــاء العــام بــشأن مبــدأ املــساواة  .  يف هــذا اجملــال٢٦الــوارد يف املــادة 

حـىت وإن كـان القـانون احلـايل بـشأن تـسمية األطفـال متييـزا                 : على النحو التايل  ) حظر التمييز (
لعليا إعالن عـدم انطباقـه وفقـا ملـا هـو منـصوص عليـه يف         على حنو جلي، فقد رفضت احملكمة ا      

 ألن  ،أن يوجـد بالفعـل فراغـا قانونيـا        إال  مـن شـأن عمـل ذلـك         لـيس   و.  من الدستور  ٩٤املادة  
وتقـرر، بـالنظر    . املادة القانونية اليت ينبغي تطبيقها بدال من ذلك سـتظل مـع هـذا غـري واضـحة                 
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ولد عن اختـاذ هـذا القـرار، عـدم تعـديل قـانون األمسـاء        إىل املناقشة الواسعة النطاق املتوقع أن تت      
  . يف هذه املرحلة

  . ، دخل قانون العمل الوطين حيز النفاذ٢٠٠٠يوليه / متوز٢٨ ويف - ١٧٧
 مــن قــانون العمــل عــددا مــن األحكــام اخلاصــة الــيت تنطبــق علــى  ٢٥ وتتــضمن املــادة - ١٧٨

ان من الـصعب تطبيـق األحكـام العامـة علـى            وعلى الرغم من أنه ك    . العاملني يف اخلدمة املرتلية   
العاملني يف منازل خاصة، رئى أن من املستصوب وضع معـايري حمـددة لـساعات عملـهم، ومـا                   

والعطـالت الرمسيـة، وأجـر العمـل اإلضـايف،      . يتعلق هبم من جمموع وقت العمل، وأيـام الراحـة       
  . وفترات االنقطاع عن العمل

  : شار إليها على ما يلي وهلذا السبب، تنص املادة امل- ١٧٩
 ســاعة ٥٥ ســاعة يوميــا أو ١١ينبغــي أال يزيــد جممــوع ســاعات العمــل عــن    )أ(  

  أسبوعيا؛ 
  حيق للعاملني احلصول على يوم راحة يف كل سبعة أيام؛   )ب(  
 مـساء، إال إذا     ١٠  و  صـباحا  ٦ينبغي أن تكـون سـاعات العمـل بـني الـساعة               )ج(  

و قصري أو رئيـسي بالرعايـة الشخـصية لـصاحب العمـل             كانت واجبات العامل تتعلق على حن     
أو عضو أو أكثر من أعضاء أسرته املعيشية، ويكـون مـن املقـصود تقـدمي هـذه الرعايـة بـشكل                      

  قصري أو رئيسي خارج هذه الساعات؛ 
ينبغي أن حيصل العاملون على فترة راحة ال تقـل عـن نـصف سـاعة بعـد كـل              )د(  

  مخس ساعات عمل؛ 
   يعطي العاملون إجازة مدفوعة األجر يف العطالت العامة؛ ينبغي أن  )هـ(  
جيب دفع قيمة العمل الذي يزيد على احلـد األقـصى لـساعات العمـل اليوميـة                   )و(  

أو العمل املضطلع به خارج ساعات العمل املعتـادة أو          ) أ(أو األسبوعية احملدد يف البند الفرعي       
عـالوة علـى    املائـة     يف ٥٠سب بالساعة مبعدل    يف أثناء فترات الراحة على أساس أجر إضايف حي        

  أجر العامل املعتاد يف الساعة، على أن يدّور الوقت إىل أقرب نصف ساعة؛
جيــب دفــع قيمــة العمــل املــضطلع بــه يف أيــام الراحــة األســبوعية أو العطــالت     )ز(  

امـل  عـالوة علـى أجـر الع      املائـة     يف ١٠٠العامة على أساس أجر إضايف حيسب بالـساعة مبعـدل           
  . املعتاد يف الساعة، على أن يدّور الوقت إىل أقرب نصف ساعة
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 نـص علـى أن مـن    ١٩٥٢ ومثة نقطة هامة أخرى وهي أن قانون العمـل الـسابق لعـام             - ١٨٠
غــري القــانوين توظيــف النــساء والناشــئة للعمــل لــيال أو لالضــطالع بــأي عمــل مــدفوع أو غــري  

وال ينطبـق هـذا احلظـر اآلن إال علـى الناشـئة             . ريمدفوع األجر حيدده قانون البلد على أنه خطـ        
 بأن من غري القانوين توظيف الناشـئة        ٢٠وتقضي املادة   ).  سنة ١٨ إىل   ١٥البالغني من العمر    (

 بـأن مـن غـري    ٢١ مساء، يف حـني تقـضي املـادة    ٧ صباحا أو بعد الساعة   ٧للعمل قبل الساعة    
  . القانوين توظيف الناشئة للقيام بأعمال خطرة

  
  ) ٦٨  العدد،٢٠٠٠،  الرمسيةاجلريدة( قانون العمل ةنو مرزيادةاملرسوم الوطين بشأن     

ــذا املرســوم  - ١٨١ ــد  ٧ اجلــزء يعــدل ه ــل    ٣ ألــف مــن اجملل ــدين جلــزر األنتي ــانون امل  مــن الق
وقـد أدرج عـدد مـن الفقـرات         .  هــ بأمهيـة خاصـة      ١٦١٥وتكتسي تعـديالت املـادة      . اهلولندية

ــدة  ــرات (اجلدي ــرتني  )٨ىل  إ٣الفق ــذا     ٤  و٣، ولكــن الفق ــا صــلة هب ــان هلم  مهــا وحــدمها اللت
  : وفيما يلي نصهما. التقرير
يعترب الغيا وباطال أي نص يقـضي بإمكانيـة اإلهنـاء القـانوين للعمـل اسـتنادا إىل زواج                     -  

  . العاملة
حلمـل  يعترب الغيا وباطال أي نص يقضي بإمكانية اإلهنـاء القـانوين للعمـل اسـتنادا إىل ا                  -  

  . أو الوالدة
 وهاتان الفقرتان تلغيان تلقائيا أي نص يف عقد عمل يقضي بإمكانيـة اإلهنـاء القـانوين                - ١٨٢

  . للعقد إذا تزوجت العاملة، أو محلت، أو أجنبت طفال
 وحتمي هذه التغيريات العـامالت مـن أي أضـرار ميكـن أن تنـشأ مـن زيـادة املرونـة يف                  - ١٨٣

وانظـر يف هـذا     . اإلخـالل هـو اعتبـار البنـد املخـالف الغيـا وبـاطال             واجلـزاء علـى     . سوق العمل 
، القـانون اهلولنـدي لعـام    ١٩٩٩أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٩السياق حكم احملكمة العليا املؤرخ      

؛ والقــانون املــدين ٦٧٠ -٧ مــن املــادة ٤؛ والقــانون املــدين اجلديــد الفقــرة  ٥١، رقــم ٢٠٠٠
ح؛ ١٦١٥ مـن املـادة      ٢والقانون املـدين ألروبـا، الفقـرة         ح؛   ١٦٣٩ من املادة    ٤القدمي الفقرة   

  .٣٩ من املادة ١وميثاق مملكة هولندا، الفقرة 
  


